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Regulamin Zarządu Wa rszawskiej SpÓłdzielni Mieszkaniowej,,Rakowiec''

Regulamin opracowany jest na podstawie postanowieri Statufu 
.Warszawskiej 

SpÓłdzielni'
Mieszkaniowej ,,Rakowiec,, , ustawy z dnia 1 5 grudnia 2000r. o. spÓłdzielniach
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 20A3 r. Nr II9, poz.lll6 ze zm.) oraz ustawy z dnta 16
września 1982 r.- Prawo spÓłdzięLcze (t1.Dz. U.2003 r. I.{r 188 poz. 1848 zezm.).

I. PosTANowIENIA OGÓLNE

$1.

I. Zarząd kieruje samodzielnie dzi'ałalnością SpÓłdzielnt oraz reprezentuje ją na zewnfirz,

2. Do Zarządu naIeŻy podejmowanie uchwał i decyzjl ruezasttzeż.grlyęłl w prawie
spÓłdzielcrym lub statucie dla innych organÓw SpÓłcJzielni.

3 . Członkowie Zaruądu p ełnią swoj e o bowią7ki o sobiście.

II. SKŁAD, TRYB PowoŁYwANI A ZARZĄDU

$2.

1. Zarząd składa się Z 3 osÓb, w tym Ptezesa, Zastępcy Prezesa i członka Zaruądu -

GłÓwnego Księgowego' zatrudntonych przez Radę Nadzorezą na zasadach określonych w
$ 69 ust. 1 statutu Społdzielni

2. Członkow Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza Z zastrzeŻeniem $ 3 ust' I pLĆ- 2
niniej szego Regulaminu.

3. Z czt.onkami Zarządu Rada Nadzorczanawiąnlje stosunek pracy na podstawie rrmowy o
pracę.

4. Czł.onekZarządu nie moŻe być jednocześnie czł.onkiem Rady Nadzorczej.

$3.

1. Wygaśnięcie mandatu cztonka Zarządu następuj e w przypadk.u:

Il złoŻeruaptzez czł.orlkaZarządu oświadczeniana piśmie o rczygnacji z firrkcji
czł'onka Zaruądu 1 r o rvwąZania Z ffirn umo wy o plac ę w Sp Ótd zielnl,

2l adwoŁarua z firnkcji zgodni e zę stafrrtem SpÓłdzielni,
3l śmierci członk a Zarządu.

2.Rozwiryante stosunku pracy z Czt.onkiemZarządu następuje w przpadku



Il rfoienla przez czŁonka Zaruądu wypowiedzenta na piśmie i wyraienie zgody przez
Radę Nadzorcz4natoTvlqzanie z nim umowy o pracę'
2l ofuoŁanta z funkcji, zgodnie z zasadatni Kodeksu Pracy"

$4.

Kazdy Członek Zarządu moŻe nezł#ować z peŁrionej finkcji. w przypadkach
szczegÓLnych Rada Nadzorcza, dla przyjęcla rerygnacji, moŻe iądać spełnienia otreślonych
wanrnkÓĘ w szczeg61no ści :

Il przygotowania bilansu przęZ Członka Zarządu GłÓwnego Księgowego i zaopitltowanra
go przez biegłego rewidenta,
2l przygotowania projektu planu technicno - finansowego.

$s.

W prrypadku odwołarri a członka Zarządu lub lYygaśnięcia mandatu w sposÓb przewi dziarry w

$ 3 niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza ptzeprowadza wybory uz'upełniające zgodnie z
postanowieniarni stafutu SpÓłdzielni.

III. ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU

$6 .

Do kompetencji Zarządu na\eĘ w szęzegÓlności:
1/ podejmowanie uchwał w Sprawach ptzyjęcia członkÓw SpÓłdzielni oraz Zavłteran7e
um.Ów ustanawiających prawa do lokali mieszkalnych t garuży, a także gospodarki tymi
lokalami,
2l sporządzante projektÓw planÓw gospodarczych i finansowych, programow dzi"ałalności
społeczrro - kult'uralnej, w terminie do 30 listopada roku poprzed-ljącego okres objęł
pianem,
3l prowadzelie gospodarki SpÓłdzieini i wykonywanie mnązartych z fym czynności
organlzacyjnych i finansołvych w celu uzyskania opĘmal,nych efektÓw mery[oryczrrych. i
ekonomicznych,
4 l zabezpieczenie maj ątku SpÓłdziehri,
5l sporządzante sprawozdan rzeczovtych i finansolYych oraz ptzedŁJadante ich 

.W.alnemu

Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej,
6l rwoĘwanię Walnego Zgromadzenia,
7l zaciryanie kredytÓw bankowych i innych zobowiryan SpÓłdzielni do vgysokości sumy
określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, za uprzednią pisemną zgodą Rady
Nadzorc zej, wyrażonąw formie uchwały,
8l udzielanie pełnomocnictw pazapracesowych zgodrie Z $ 48 ust.6 Statufu, po
uprzednim wyrazeniu zgody pTZeZ RadgNad ZotCZą,
9l wspÓłdziałanie z organlzacjarni samorządu terytorialnego' otgailzacjanri
spÓłdzielcrymi, społeczrrymi , stowatryszeniami oTaz organszacjarni gosp odarcrymi,
n/ prrygotowywanie materiałÓw i wnioskÓw dla Rady Nadzorczej, w rwiry}<tl z
rea\izaqąstatutolvychzadaaRadyNadzorczej,
lil uchwalanie regulaminÓw uzytkowania lokali w domach SpÓłdzie'hri oraz porządku
domowego,



rV. ZAKRESDZIAŁAI"{IA

$7.

1. Zarząd koiegialnie kieruje działa\nością SpÓłd.zielni i odpowiada za prawidłową
gospodarkę maj ątkiem SpÓłdzielni.

2. Cztorkowie Zarządu odpowiadująsoIidarnię Za skutki dnałan podjęĘch przez Znząd, w
imieniu SpÓłdzielni chyb a, Że Za powstałe szkody nie ponoszą wlny.

3. Zarząd w za]<resie swojej właściwości podejmuje uchwały ) a w sprawach
niewymagających uchwał dziata przez CzŁonkow Zarządu, zgodnie z ustalonym w niniejs Zym
regulam llie zabesem ich czynności.

4. Zaruąd prowadzi działalność zapewniającą rcaItzację celÓw i zadai statutowych
SpÓłdzielni oTaZ działalnośc gospodarczą w ramach uchwalonych planÓw techniczno-
finansowvch.

$8.

Uchwały Zarządu wymagaj ą w SzczegÓlno ści następuj ące sprawy :
I/ zwoływanie Walnego ZgromadzenJa oTaz Zebran Kolonii w przypadku konieczności
wyboru kandydatÓw do Rady l.{adzorczej,
2l przajmowanie członklw do SpÓł dziehni t zgłasr'anie do Rady Nadzorczej wnioskÓw o
wykluczenie lub wykreślenie człotlklw z rejestru członkÓw ), 3l ustanawianie odrębnej wtasności lokali,
4l zaciryanie kredytÓw do sumy zatuĄerdzonej przez Wa1ne Zgromadzenie i po uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej,
5/ ustanawi ani e p eŁnomo cnikÓw Z ar ządu zgo dtie
6/ uchwalanie regulaminÓw uzytkowania lokali

ze Statutem SpÓł dzielru,
w domach SpÓłdzielni otaz porządku

domowego,
7 l uchwalanie regulaminÓw niezastrzeŻony ch dla innych organÓw SpÓł dzielni.

v. ZAKRES CZYNNoŚcr CZŁoNKow ZAF-ZADIJ

$e.

1. Prezes Zarządu jest administracyjnym zwierzchrikiem wszystkich pracownikÓw
Warszawskiej Sp Ółdzietni Mieszkaniowej,,Rakowiec''.

2. Do zakresu czynnoś ci Prezesa naleĘ w szczegÓlności:
1 / kierowanie pT acą Zarządu p opTZeZ :

al mvoływanie posiedze Zaruądu i przewod.nic zen7e obrad'om,
bl przekazywar e decyzji Zaruądu do wykonania poszlzegÓlnym członkom Zaruądu,
c l zap ewnteni e właś ci we g o ud o kumento w aria pT acy Z ar ządu,

2/ nadzor, kontrola oraz koordynacJapTacy członkÓw Zarządu,
3/ reprezerrtowante Zarządu w kontaktach zRadąNadzorczą, jej prezydium i

oruz branie udziaŁu w ich posiedzeniach lub wyznaczan7e irrnego członĘ
komisiami

jego reprezentowania w tych kontakfach,
Zarzadu do



4l sl<ładanle wobec 
.Walnego 

Zgsomadzenia Członkaw otazRady Nadzorc Ze] spra,wozdan z
pracy Zatządu)

5lbteŻące informowanie członkÓw Zarządu o istotnych zagadrieniach SpÓłdzielni,
6/ nadzor i kontroIa podległych komÓrek organizacyjnych.

3. Prezes awl Zarządu podporządkowane są bezpośrednio komÓrki orgałllzacyne i samodzielne
stano wi sk a pT acy, zgo dnie ze strulchrr ą ot gan7zacy jną a w szcze gÓlno ś ci :

1l Sekretariat - kadry,
2l Dział.prawny'
3/ Dział. członkowsko - lokalowy,
4l Sa:nodzielne stanowisko ds. odrębnej własności'
5lDział. inwesĘcyjny,
6/ Specjalista ds. samorządowych,
7l Inspeklor BFIP,
8/ Specjalista ds. lokali uzytkolvych i archiwum,
9/ Dom Kultury.

$  10.

1. Do zakresu czynnoś ct Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techticzno.eksplo atacyjny,ch na7eĘ:
I / zastępo wanie Prezesa Zar ządu p o dczas j . go ni e o b ecno ś ci,
2l Z upowaznienia Prezesa Zatządu reprezentowanie 7aruądu w kontaktach z Radą
Nadzorczu jej prerydtum i komisj arrll oTaz branie udziału w ich posiedzeniach'
3/ nadz& i kontrola nad ptowadzeniem prawidłowej administracji i ekspIoataĄi
budynkÓw wTaz ze wsrystkimi urządzeruarni, z uwzględnieniem kosztÓw gospodarki
zasobami mieszkaniowym i i uŻytkowymi.
4/ optacowywanie projektÓw planÓw remontÓw budynkÓw i obiektÓw oraz nadzÓr nad ich
wykonaniem,
5l z upowaznienia Prezesa Zarządu
zewnętrznych,
6l nadzor i kontrola podległych dziatow.

2. Zastępcy Prezesa ds. tecLtntczno-eksploatacyjnych
komÓrki or ganizacyj ne i s amo d zjeLne stanowis ka pr acy,
w szczegÓlności:

Il Dział. techniczny,
2/Dz.ał eksploatacjt,
3l Zal<lad budowlano - remontowy imagaryn.

reptezentowanie SpÓłdzie1ni W kontaktach

podporządkowane są bezpośrednio
zgodnl,e ze strukhrrą organizacyjna, a

$ 11.

1. Do zakresu czynności CzłorlkaZarządu - GłÓwnego Księgowego, na\eĘ:
Il zastępowanie w drugiej kolejności PrezesaZarządu, podczas jego nieobecnośei,
2/ sporządzanle analtz ekonomicznychi sprawozdanz dnałalności SpÓłdzielni,
3/ planowanie działaLności rachunkowej, finansowej i gospodarczej,
4[ nadzor i kontroIa nad windykacjąnaIeiności,
5l z upowaŻruęnta Prezesa Zatządu rcptezentowanie Zarządu w kontakIach z Radą

Nadzorczą' jej prezydium i komisj atr)J. otaz branie udziatu w ich posiedzeni
6 l or garttzac1 a, nadz& i kontrol a pT acy pionu fi.n.ans owo -księ gowego .



2. Głownemu księgowemu podporządkowane są bezpośrednio komÓrki organizacyjne i
sanrodzielne stanowiska pla:y, zgodnie ze strukturą oTgailZacyjną a w szczegÓ|ności:

I/ zastępca głÓlłmego księgowego
2/ Dział analiz i wkładÓw,
3l Dział finansowo _ księgowy
4l Rachubapłac,
5l Dziat czynszÓw i windykacji.

\rI. ORGANIZACJA PRACY ZARZADA

Posiedzenia Zarzadu

$ 12.

1. Posiedzenia Zarządu zwołu1e Prezes Zarządu,. & W czasie j"go nieobecności Zastępca
Prezesa Zarządu

2. Posiedzenia Zaruądumogą być zvvoływane rÓwruęiw trybie nadmvyczajnym:
Il z lntcjatywy Prezesa Zarządu,
2l na wniosek cztsnka Zarządu, przekazany w formie pisemnej Prezesowi Zarządu,
3l na wniosek Rady Nadzorczej, ptzekazarry,w formie pisemnej Prezesowi Zarządu,

3, Wniosek, o ktÓrym mowa w ust. 2 pk,2lub 3, powinien, Zawlerać uzasadnienie oruz
propozycję spraw, ktÓre będą objęte porządkiem obrad.

4' Prezes Zarz;ądu zwoĘe posiedzenia w trybie nadzwyczajnym rue poźruej niz w ciągu 7
dni od dnia ottzymania wniosku, o ktÓrym mowa w ust. 2 pkt2lub 3.

$ 13.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w Ęgodniu w terminie uzgodnionym ptzez
Członkow Zarządu.

2. W posie dzeruach Zarządu mogą uczestni czyć z głosem doradczym:
7l Przewodniczący Rady Nadzorczej SpÓłdzielni a w tazie potrzeby takŻe i'-y członek

Rady Nadzorczej,
2/ v,ryznaczeru referenci spraw poszczegÓlnych jednostek organtzacyjnych SpÓłdzielni,
3l inne osoby zaptoszone ptzez Prezesa Zarządu lub członka Zaruądu zwołującego

posiedzenie.

$ 14.

1. PosiedzeruaZarządu odbywająSię w obecności, co najmniej dwÓch członkÓw Zarządu.

2. W razie nieobecności na posiedzeniu członka Zarządu moie on, w sprawach objętych
potządkiem obrad, ptzekazac Zaruądowi swoje stanowisko na piśmie.

$ 1s.

7. Prezes Zarządu lub prowadzapy obrady członek Zarządu otwiera i prowadzi posiedzęrua
Zarządu. dokonując \,v kazdym punkcie po
fonnufując konkluzje podlegaj ąee przyjęciu prz

5



2.w razie nieobecności PrezesaZarządu zastępuje go Zastępca Prezesa.

$ 16.

1. Posiedzen7a Zarządu są protokołowane.
2. ProtokÓł posiedzenia Znżądu zavmer a w szczegÓ Lno ści :

1/ numer protokofu oraz orLaczenie organu,
2/ datęposiedzenią
3/ imiona i nanxriska osÓb obecnych na posie dzenlu,
4/ lnformację o nieobecności członka Zarz4du,
5/ przebieg obrad,
6/nformację o podjętych uchwałach i innych decyzjach; uchwĄ stanowią załącznll<t do

protokofu,
7 / Itczbę głosÓw oddanych na poszczegÓlne uchwĄ G,-ry. głosÓw ,,Zt, uchwałą oTaz

głosÓw ,,ptzecifi,),
8/treść zgloszonego zdania odrębnego, o ktÓrym nrowa w ust. 4. i wskazafie osoby, }tÓra

je zg]o;slła.
9/ uzasadntenie głosu przeciw wobec podjętej uchwaĘ, o ktÓrej mo.Wa w $ 21 Regulaminu"

3. FrotokÓł poŚiedzerua Zarządu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zatządu otaz
protokolant.

4. KuŻdy czŁonek Zarządu moŻe w terminie ] dnt od dnia spavądzenia protokofu iądać jego
sprostowania lub uzupełnienia w fonnie zdanta odrębnego, jeieli protokÓł nie odzrł.ierciedla
stanowiska danego członka Zatządu wyt ażone go w trakcie po si edzenia.

$ 17.

1. Protokoły posiedzeó Zarządu otrzymuj ą cztonkowie Znządu,
Prawny oraz pracownicy jednostek organlzacvjnych zgodnie z
przezZaruąd.

2. Wyci4gi z protokołÓw posiedzerl Zarządu otrrymują
otgar:lLzacyjnych" rłirrioskujący o rcryatrzenie Sprawy objętej
pracownicy, lrtÓrych działalno ś Ó była ptze dlniotem o brad.

Rada Nadzorcza i Dział
rozdzielnikiem ustalonvm

. J

pracownicy jednostek
porządkiem obrad otaz

$ 18.

1. oryginały protokołÓw posied.zeri Zarządu wraz z załącznkaml do protokołÓw ffiorzą
księgę protokołÓw.

2 . Ksi ę gę protokotÓ w p o s i e d.zeri Zarządu prowadz i D zia}. Prawny.

Podejmowanie uchwał

$ le.

Zauąd p o dej muj e uchwaĘ w dro dze gto s o wani a ra p o si e dzeni u Z aruądu.

6



$ 20.

1 . Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym) z zastrzęŻeniem ust. 2.

2, Prezes Zarządu z własnej inicjaĘwy Iub na wniosek większości cztonkÓw Zarządu
zarządz.a gło sowanie taj ne.
3' Do podjęcia uchwĄ konieczna jest większość głosÓw obecnych cz}onkÓw Zatządu.
W przypadku riiwnej liczby głosÓw decyduje głos Prezesa Zaruądu lub osoby prowadzącej
posiedzenie.

4. Przy abliczaniu wymaganej większości głosÓw dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko
głosy oddane za i przeciw uchwale

5. Stanowisko cztorlka Zarządu' o ktÓrym mowa w $ 14 pkt. 2, jest traktowane jako głos
w dyskusji, natomiast nie jest liczone jako głos w głosowaniu nad uchwałą

6. Uchwały podpisują obecni na posiedzeruu członkowie Zatządu.

$ 21.

l.Członek Zarządu' ktÓry jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazic swoje
stanowisko poprzez wniesienie zdarua odrębnego w formie zapisu do protokołu posiedzenia
Zarządu lub odrębnego dokumentu, ktÓry załącza się do protokofu.

f .T gloszenie zdarua odrębnego w}rynaga uzasadnienia.

VII. POSTANOWIENIA KONCOW'E

s 22.

1. Do składan7a oświadczenwoli w imieniu SpÓłdzie\ruupowaznieni
oTaz pełnomocnik Znządu. umocowąny w trybie określonym w
SpÓłdzielni.

są członkowie Zuządu
$ 48 ust. 6 statutu

wymagane jest zgodne2.D|a skutecznego ztoŻenia oświadczenlawoli w imieniu SpÓłdzieini,
oświadczerue co najmniej 2 osÓb' o'ktÓrych mowa w ust. 1.

3.IeŻeli do wahości czynności prawnej potrzebna jest szczegÓIna forma, peŁno
dokonaniatej crynności udzielane ptzez Zaruąd'iest w tej samej fonnie.

$ 23.

1 
Udzielenie pełnomocnictwa pTzez Zatząd z zastrzezeniem ust. 3, wymaga zachowarua

Ionny plsemneJ.

2. Udzielenie pTzęZ Zarząd pełnomocnictwa pozaptocesowego wyma ga zachowania fo.*y
pisemnej oraz uzyskani a aprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

ctwo do



s 24.

)cowanie do dokon]rwania w imieniu SpÓłdzielni
lprzekraczające zakrbs nvyl<łego 

_ 
zaruąda.

ości prawnej objętej umocowaniem oTaz j"j

2. Pełnomocnictwo szczegÓlne obejmuje umocowanie do doko narua w imieniu SpÓłd ne1nlkonkretnej, wskazanej w pełnomocnicfwi ę CąIWIości, nie p.;;k'*Z:ąu: zakresu ąwykłegozarządu.

3. osoba, ktÓrej udzielono pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa szczegÓ)negonie moie ustanawi ać da7szych petnomocnikÓw społa'ił-.

4. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje umocowanie do repre zentowania SpÓłd zie1ni ptzed'sądami," organami administracji i innym1 organam i orzekającymi.

$ 2s.

1. IJstępujący .Zarząd. lub członkowi e -Zarządu przekazują kolejnemu Zaruądowt 1ubCzłonkowt Zaruądu sprawY SpÓłdzielni w formie p,utokofu puiu*^iu.

2. ProtokÓł przekazania powinien obejmować opis stanu fal<Ęcznego w poszczegÓinych
dzię dznach działar]Ja S p Ó ł d zi e lni we dfu g stanu na dzien pt zekazzuri a.

3, V/ protokole ptzekazart7a naleĘ wskar'ać miejsce przechowywania następującychdokumentÓw:

:lni,
otczej i W'alnego Zgromadzenia,
'sek nowego Zarządu.

4. Protok'ł.ptzekazaniapodpisująwszyscy ustępujący i ni*o powołani członkowi e Zatządu.

5. ProtokÓł ptzekazanla sporządzany jest w ilości odpowiadającej ltczbie ustępującychi nowo powołany eh czło,nkow Zarządu 
l _ .------1-!--J

6. V/ przypadku nie przekazaria spraw SpÓłdzieirri. przez ustępujący Zaruąd, zgodnie zzasadami określonymi w niniejszym pu,ug,ui,e' nowy Zarząd an*iću',Ę"do Rady Nadzorczejo powotanie komisji do sporz ądzenliproiokołu, o ktÓrym mowa w ust' i.

$ 26.

Zmlana niniej sze g o re gularninu .vqvmaga uchwały RaĄ,r Nadzorczej .

4, Pełnomocnik SpÓłdzielni nie
w imieniu SpÓłdzielru. Dotyczy
strony.

s 27.
.W 

sprawach nieuregulowanych nin iejszym regularnjnem majązastosowanie
przepisy stafutu Społdzieini i Praw a spÓłd-zLeiczĘo.

wiednie
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