
REGULAMIN ZARZĄDU 

Spółdzielni Mieszkaniowej „OSOWSKA" w Warszawie 
 

I. Podstawa działalności Zarządu 

 

§ 1. 

 

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 z późn. zm.), 

postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2. 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone w ustawie lub w Statucie dla innych organów 

Spółdzielni. 

 

II. Skład Zarządu. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu. 

 

§ 3 

. 

1. Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy. Uprawnienia Zarządu realizuje jego Prezes. 

2. Prezes Zarządu lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy nie mogą być  jednocześnie 

członkami Rady Nadzorczej. 

3. Prezesem Zarządu nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim albo  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej. 

4. Prezes Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni,  

w szczególności nie może uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalności konkurencyjną wobec Spółdzielni, przez co 

należy rozumieć prowadzenie działalności w zakresie i przedmiocie działalności 

Spółdzielni. 

§ 4 

 

1. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym -  spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze konkursu. 

2. Prezes Zarządu może być odwołany: 

a) przez Radę Nadzorczą w każdej chwili w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 

b) przez Walne Zgromadzenie w przypadku nieudzielania mu absolutorium.  

3. Prezes Zarządu  może zrzec się pełnienia swojej funkcji (rezygnacja złożona na piśmie). 

W takim przypadku Prezes Zarządu obowiązany jest wykonywać funkcje kierowania 

Spółdzielnią przez okres wyznaczony przez Radę Nadzorczą, nie dłuższy niż do czasu 

wygaśnięcia stosunku pracy, w terminach oznaczonych w kodeksie pracy. 

 

§ 5 

 

1. Z Prezesem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek 

pracy na podstawie umowy o pracę. 

2. Odwołanie Prezesa Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 



3. Rada Nadzorcza z odwołanym Prezesem Zarządu rozwiązuje stosunek pracy w trybie 

kodeksowym. 

 

 

III. Zakres działania Zarządu 

 

§ 6 

 

1. Prezes Zarządu podejmuje decyzje w następujących sprawach: 

1) sporządzania projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-

wychowawczej oraz przedkłada je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, 

2) prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie 

związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 

3) zawierania umów dotyczących w szczególności:  

a) ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

b) ustanowienia odrębnej własności lokalu, 

c) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

prawo do lokalu, 

d) sprzedaży lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu, 

e) wykonywania usług na rzecz Spółdzielni dot. mediów, prac porządkowych itp. 

4) zawierania umów i kontraktów w granicach statutowej działalności Spółdzielni,  

z uwzględnieniem regulaminu przetargowego i planów gospodarczych, 

5) przygotowania projektów podziału kosztów pomiędzy członków Spółdzielni oraz 

wysokości opłat ponoszonych przez członków na rzecz Spółdzielni i przedstawienie 

ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,  

6) zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań, w zakresie wynikającym z § 22 

pkt. 8 Statutu Spółdzielni, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej  

w formie uchwały, 

7) zabezpieczania majątku Spółdzielni, w szczególności: 

a) dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości, 

b) ubezpieczenie nieruchomości, 

c) wykonywania remontów i konserwacji. 

8) udzielania pełnomocnictw, (poza pełnomocnictwami procesowymi), po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, 

9) ustalania aktów wewnętrznych z zakresu organizacji i prowadzonej działalności 

gospodarczej, w zakresie nie zastrzeżonym w Statucie dla Walnego Zgromadzenia  

i Rady Nadzorczej,  

10) sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, obejmujących bilans oraz rachunek 

zysków i strat oraz przedkładania ich Radzie Nadzorczej i na Walnym Zgromadzeniu, 

11) zwoływania Walnego Zgromadzenia, 

12) współdziałania z organami administracji rządowej i organami samorządu 

terytorialnego oraz organizacjami spółdzielczymi i gospodarczymi, 

13) innych niezastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni. 

2. Prezes Zarządu jest zobowiązany do rozpatrzenia i przekazania pisemnej odpowiedzi na 

opinie i wnioski zgłoszone przez członków Spółdzielni oraz innych użytkowników lokali 

w  terminie określonym w Statucie.  

3. Prezes Zarządu jest zobowiązany do przygotowywania projektów uchwał podejmowanych 

przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą pod względem formalnym, prawnym, 

finansowym i gospodarczym.  



4. Na żądanie organów Spółdzielni, Prezes Zarządu ma obowiązek sporządzania i składania 

okresowych sprawozdań finansowych i rzeczowych z działalności Spółdzielni. 

5. Prezes Zarządu składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej  

i Walnemu Zgromadzeniu. 

§ 7 

1. Prezes Zarządu może udzielać pełnomocnictw do samodzielnego wykonywania czynności 

dotyczących bieżącej gospodarki, w ramach planów gospodarczych. 

2. Udzielanie pełnomocnictw wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie 

uchwały. 

3. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

W okresie nieobecności Prezesa Zarządu, Główny Księgowy Spółdzielni pełni jego 

funkcję w zastępstwie jako osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków z zakresu prawa 

pracy w rozumieniu art. 3
1
 Kodeksu Pracy 

 

IV. Organizacja pracy Zarządu. Zakres odpowiedzialności. 

§ 8 

1. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracą biura Spółdzielni, mając na uwadze 

profesjonalną i sprawną obsługę mieszkańców. 

2. Prezes Zarządu ustala zakresy obowiązków pracowników. 

3. Prezes Zarządu odpowiedzialny jest za: 

a) sprawne funkcjonowanie biura Spółdzielni, 

b) realizację planów remontowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą, 

c) gospodarkę finansową Spółdzielni, stosownie do planów zatwierdzonych przez Radę 

Nadzorczą,  

d) stan techniczny nieruchomości, w szczególności: 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe, 

 funkcjonowanie instalacji i urządzeń, 

e) stan sanitarno-porządkowy nieruchomości i posesji, 

f) gospodarkę lokalami użytkowymi, 

g) prowadzenie rejestrów członków Spółdzielni i lokali,  o których mowa w § 37 Statutu 

Spółdzielni, 

h) prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości, zgodnie z § 60 ust. 3 Statutu 

Spółdzielni: 

 ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów, 

 ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego, 

4.  Do odpowiedzialności Prezesa Zarządu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu  

      pracy i kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

1. Decyzje w formie uchwał,  zarządzeń lub innych indywidualnych aktów podejmowane są 

na posiedzeniach Zarządu.  

2. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy 

pracownicy Spółdzielni. 



3. Przy omawianiu spraw finansowych wymagana jest opinia głównej księgowej a przy 

prawnych opinia radcy prawnego. 

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady 

Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

6. Uchwały lub zarządzenia Zarządu ewidencjonowane są w oddzielnym rejestrze.  

§ 10 

1. Prezes Zarządu ma obowiązek uczestniczenia - na zaproszenie - w posiedzeniach Rady 

Nadzorczej, udzielania wyjaśnień dotyczących działalności spółdzielni oraz 

przedkładania żądanych materiałów i dokumentów. 

2. Prezes Zarządu jest zobowiązany do terminowego i starannego przygotowywania 

materiałów niezbędnych dla Rady Nadzorczej na 7 dni przed terminem posiedzenia.  

3. Prezes Zarządu jest zobowiązany z wyprzedzeniem informować Radę Nadzorczą  

o planowanych decyzjach strategicznych, pociągających za sobą skutki organizacyjne, 

finansowe i prawne.  

V. Postanowienia szczególne. 

§ 11 

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię  składają: Prezes Zarządu lub dwaj pełnomocnicy  

w ramach otrzymanych umocowań.  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą 

Spółdzielni, osoby upoważnione do ich składana zamieszczają swoje podpisy. 

3. W sprawach dotyczących dysponowania środkami pieniężnymi, do wartości 

wynikających z umów oraz planu gospodarczego, oprócz podpisów osób wymienionych 

w ust. 1 niezbędny jest podpis Głównego Księgowego.  

§ 12 

1. Ustępujący Zarząd (Prezes) przekazuje czynności służbowe oraz dokumenty nowemu 

Zarządowi (Prezesowi) w formie protokółu zdawczo-odbiorczego.  

2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazanych akt i dokumentów 

dotyczących Spółdzielni, w tym zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz 

zwięzły opis stanu prowadzonych spraw. Winien on zawierać również wyodrębniony 

wykaz: 

 spraw znajdujących się w trakcie załatwiania, 

 spraw nie załatwionych z podaniem przyczyn. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy w czterech egzemplarzach podpisany przez osoby 

uczestniczące w czynnościach przekazywania otrzymują: przekazujący i przejmujący oraz 

przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady przez nią wyznaczony; jeden 

egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni. 

4. Na wniosek Rady Nadzorczej, Główny Księgowy, sporządza informację o stanie 

finansowym Spółdzielni oraz o wykonaniu planu finansowego za okres za jaki ustępujący 

Prezes Zarządu nie otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 

 



VI. Postanowienia końcowe. 

§ 13 

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Nr 28a Rady Nadzorczej z dnia 

14.04.2016r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


