
R E G U L A M I N     O R G A N I Z A C Y J N Y 

SPÓŁDZIELNI     MIESZKANIOWEJ     „PARKITKA”          

W     CZĘSTOCHOWIE 

 

 

PODSTAWA    PRAWNA : 

Art.  46  §  1  pkt. 5  Ustawy  z  dnia  16.09.1982r  Prawo  spółdzielcze  ( Dz. U  Nr  188/2003 r.,  poz.  1848  
z  późniejszymi  zmianami )  w  związku  z  §  37  ust.  1  pkt.  6   Statutu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  
„PARKITKA”  w  Częstochowie 
 

I.     POSTANOWIENIA   OGÓLNE. 

§   1. 
 

Regulamin  niniejszy  określa  podstawowe  obowiązki  i  uprawnienia  osób  kierujących  wykonywaniem  
zadań  Spółdzielni  jako  zakładu  pracy  w  ramach  struktury  organizacyjnej  zatwierdzonej  przez  Radę  
Nadzorczą  S.M.  „PARKITKA”  oraz  podział  zadań  na  poszczególne  komórki  organizacyjne   
i  samodzielne  stanowiska  pracy. 
 

§   2. 
 

Ilekroć   w  dalszej  części  regulaminu  jest  mowa  o : 

1/     spółdzielni  -  należy  przez  to  rozumieć  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „PARKITKA”  w  Częstochowie, 

2/     zarządzie  -  należy  przez  to  rozumieć  Zarząd  Spółdzielni, 

3/     prezesie  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę,  która  zgodnie z  umową  o  pracę  kieruje  bieżącą 
        działalnością  gospodarczą  Spółdzielni  jako  zakładu  pracy, 

4/     organach  spółdzielni  -  należy  przez  to  rozumieć  organy  powołane  na  podstawie  Prawa 
        spółdzielczego   i   Statutu  Spółdzielni, 

5/     komórkach  organizacyjnych  bez  bliższego  określenia  -  należy  przez  to  rozumieć  również 
        samodzielne  stanowiska  pracy  podporządkowane  bezpośrednio  prezesowi,  z – cy  prezesa  oraz 
        członkowi  zarządu – głównemu  księgowemu, 

6/     kierownikach  -  należy  przez  to  rozumieć  osoby  zatrudnione  na  stanowiskach  kierowników  
        komórek  organizacyjnych,  a  w  zakresie  określonym  w  regulaminie  -  również  osoby  zatrudnione 
        na  stanowiskach  samodzielnych. 

§   3. 
 

Spółdzielnia  wykonuje  swoje  zadania  statutowe  siłami  własnymi  lub  zleca  ich  wykonanie  innym  
podmiotom  gospodarczym. 
Zlecenie  wykonania  określonych  zadań  innym  podmiotom  gospodarczym  nie  zwalnia  kierownictwa  
Spółdzielni  z  odpowiedzialności  za  prawidłowe  ich  wykonanie. 
 

§   4. 
 

Do  realizacji  zadań  siłami  własnymi  Spółdzielnia  zatrudnia  pracowników  i  organizuje  ich  pracę   
w  ramach  zatwierdzonej  przez  Radę  Nadzorczą  struktury  organizacyjnej. 
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II.     ORGANIZACJA   I   KIEROWNICTWO. 

 

§   5. 
 

Zarząd  kieruje  działalnością  Spółdzielni  oraz  reprezentuje  ją  na  zewnątrz,  podejmuje  decyzje  we  
wszystkich  sprawach  nie  zastrzeżonych  w  ustawie  lub  statucie  innym  organom  Spółdzielni. 
 

§   6. 

1.    Prezes  kieruje  w  ramach  uchwał  Zarządu  bieżącą  działalnością  gospodarczą  Spółdzielni  na  
       zasadzie  jednoosobowego  kierownictwa  i  odpowiedzialności. 
       Zadania  swoje  wykonuje  przy  pomocy  zastępcy  i  członka  Zarządu  -  głównego  księgowego.  
 

2.    Zakres  uprawnień  prezesa  do  dokonywania  czynności  prawnych  związanych  z  kierowaniem  
       bieżącą  działalnością  gospodarczą  Spółdzielni  określa  w  ramach  ogólnego  kierownictwa  i  nadzoru 
       nad  realizacją  zadań : 

       1/     wydaje  dyspozycje  i  polecenia  swojemu  zastępcy  i  członkowi  Zarządu  odnośnie  sposobu 
               wykonywania   powierzonych  zadań, 

       2/     nadzoruje  bezpośrednio  wykonywanie  zadań  przez  komórki  organizacyjne  podporządkowane 
               mu  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  Radę  Nadzorczą  strukturą  organizacyjną, 

       3/     koordynuje  przygotowanie  projektów  planów  gospodarczych  i  programów  działalności  oraz  
               sprawozdań  z  ich  wykonania, 

       4/     sprawuje  ogólny  nadzór  nad  celowym  i  efektywnym  wykorzystaniem  środków  finansowych, 

       5/     realizuje  ustaloną  przez  Zarząd  politykę  kadrową  i  płacową, 

       6/     podejmuje  niezbędne  działania  w  celu  zapewnienia  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  

               pracy, 

       7/     organizuje  kontrolę : 

               a/     realizacji  zadań  przez  komórki  organizacyjne  oraz  samodzielne  stanowiska  pracy, 

               b/     wykonywania  uchwał  organów  samorządowych, 

               c/     przestrzegania  w  Spółdzielni  ogólnie  obowiązujących  przepisów  oraz  postanowień  statutu, 
                       regulaminów  i  instrukcji  wewnętrznych, 

       8/     współdziała  z  zakładową  organizacją  związkową  na  zasadach  określonych  w  Prawie  pracy   
               i  ustawie  o  związkach  zawodowych, 

       9/     przyjmuje  i  rozpatruje  skargi  na  działalność  pracowników, 

     10/     współdziała  z  organami  Spółdzielni  w  realizacji  zadań  oraz  zapewnia  ich  obsługę, 

     11/     reprezentuje  Spółdzielnię  na  zewnątrz  w  zakresie  realizacji  bieżących  zadań  gospodarczych 
               Spółdzielni.  
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§   7. 
 

1.     Zastępca  prezesa : 

        1/     udziela  wytycznych  podporządkowanym  bezpośrednio  komórkom  organizacyjnym  w  sprawie 
                sposobu  wykonywania  powierzonych  im  zadań  oraz  nadzoruje  ich  wykonanie, 

        2/     współdziała  z  prezesem  w  wykonaniu  zadań  określonych  w  §  6  ust.  2  w  stosunku  do 
                podporządkowanych  mu  komórek  organizacyjnych. 
 
2.     Zastępca  prezesa  składa  Zarządowi  i  prezesowi  informacje  o  wykonaniu  powierzonych  zadań   
        i  załatwieniu  przekazanych  spraw. 
 
 

§   8. 
 

1.     Członek  Zarządu   -  Główny    Księgowy : 
 
         1/     kieruje  prawidłowym  wykonywaniem  zadań  określonych  w  §  18  niniejszego  regulaminu  przez 
                 podległych  pracowników   (  udzielanie  wytycznych,  instruowanie,  kontrolowanie  wykonania ), 

         2/     organizuje  i  nadzoruje  prowadzenie  kasy  Spółdzielni  oraz  prawidłowe  zabezpieczenie 
                 środków  pieniężnych, 

         3/     sprawuje  osobiście,  a  w  określonym  zakresie  przez  upoważnionych  pracowników,  kontrolę 
                 dowodów  księgowych  przeznaczonych  do  księgowania, 

         4/     egzekwuje  przestrzeganie  przez  wszystkie  komórki  organizacyjne  ustalonych  zasad : 

                 a/     wystawiania  wewnętrznych  i  zewnętrznych  dowodów  księgowych, 

                 b/     obiegu  i  kontroli  dowodów  księgowych. 

2.     Członek  Zarządu - Główny  Księgowy  uprawniony  jest  do  żądania  od  wszystkich  zainteresowanych  
        komórek  organizacyjnych  Spółdzielni  wyjaśnień  i  informacji  oraz  okazania  dokumentów  na  ich 
        potwierdzenie  w  związku  z  dokonywanymi  (  dokonanymi  )  operacjami  gospodarczymi   
        i  dotyczącymi  ich  dowodami  księgowymi,  a  w  razie  stwierdzenia  nieprawidłowości  -  usunięcia  ich 
        w  wyznaczonym  terminie. 

3.     Członek  Zarządu - Główny  Księgowy występuje  w  odpowiednich  terminach  z  wnioskami  do : 

          -      Zarządu  o  zarządzenie  przeprowadzenia  inwentaryzacji  i  o  powołanie  komisji  
                 inwentaryzacyjnej,  

   -      właściwego  organu  Spółdzielni  tj.  Rady  Nadzorczej  o  dokonanie  wyboru  biegłego  rewidenta 
                 do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego. 

4.    Członek   Zarządu -  Główny  Księgowy  składa  Zarządowi  i  prezesowi  informacje  o  wykonaniu 
       powierzonych  zadań  i  załatwieniu  przekazanych  spraw. 
 

§   9. 
 

1.      Prezesowi,  zastępcy  prezesa  i  członkowi  Zarządu  głównemu   księgowemu   podlegają 
        bezpośrednio : 
 

-      kierownicy  wieloosobowych  komórek  organizacyjnych  (  działów  ), 
-      pracownicy  zatrudnieni  na  samodzielnych  stanowiskach  pracy. 
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         Pozostali  pracownicy  podlegają  służbowo  bezpośrednio  kierownikom  działów,  z  tym  że : 

-      konserwatorzy  wykonujący  pracę  pod  kierunkiem  pracownika  na  stanowisku  ds.   
       eksploatacji  w  zakresie  wykonywania  pracy  obowiązani  są  stosować  się  do  jego 
       poleceń, 

-      administrator  uprawniony  jest  do  kontroli  pracy  pracowników  czystości  i  wydawania  im  
       poleceń  pokontrolnych. 

 
2.     Szczegółowy  wykaz  komórek  organizacyjnych,  ich  stan  etatowy  oraz  podporządkowanie 
        poszczególnym  członkom  kierownictwa  Spółdzielni  ( prezesowi,  zastępcy  prezesa,  członkowi   
        Zarządu - głównemu  księgowemu ) określa  struktura  organizacyjna  zatwierdzona  przez  Radę  
        Nadzorczą.   
 

§   10. 
 

1.     Kierownicy  komórek  organizacyjnych  kierują  wykonaniem  powierzonych  im  zadań  według  zasady 
        jednoosobowego  kierownictwa  i  odpowiedzialności  za  wyniki  pracy. 

        W  razie  pilnej  potrzeby  prezes  ( zastępca  prezesa,   członek  Zarządu  -  gł.  księgowy )  może  wydać   
        pracownikowi  polecenie  załatwienia  sprawy  z  pominięciem  bezpośredniego  przełożonego.  W  takim 
        przypadku  pracownik  obowiązany  jest  załatwić  sprawę,  a  o  otrzymanym  poleceniu  poinformować 
        bezpośredniego  przełożonego  bezzwłocznie,  gdy  tylko  to  będzie  możliwe. 

 
2.     W  większych  komórkach  organizacyjnych  mogą  być  tworzone  stanowiska  zastępców  kierowników. 
        W  komórkach  organizacyjnych,  w  których  nie  utworzono  takiego  stanowiska,  w  czasie 
        nieobecności  kierownika  obowiązki  pełni  pracownik  wyznaczony  przez  prezesa  Spółdzielni. 
 
 

§   11. 
 

1.     Kierownicy  organizują  wykonanie  zadań  wynikających  z  ogólnie  obowiązujących  przepisów,  statutu, 
        regulaminów  i  instrukcji  wewnętrznych  oraz  uchwał  i  decyzji  organów  Spółdzielni. 
 
2.     Kierownicy  jako  organizatorzy  wykonania  zadań : 

        1/     ustalają  i  w  miarę  potrzeby  aktualizują,  w  uzgodnieniu  z  nadzorującym  członkiem   
                kierownictwa  Spółdzielni,  szczegółowe  zakresy  zadań,  obowiązków  i  odpowiedzialności  
                pracowników  oraz  wręczają  je  każdemu  pracownikowi  za  pokwitowaniem, 

        2/     wyznaczają  zastępstwa  pracowników  czasowo  nieobecnych, 

        3/     przekazują  właściwym  pracownikom  otrzymane  do  załatwienia  sprawy  oraz  korespondencję   
                w  celu  jej  opracowania, 

        4/     wydają  pracownikom  polecenia  oraz  udzielają  wskazówek  odnośnie  sposobu  i  terminu  
                załatwienia  przekazanych  spraw. 

        5/     kontrolują  wykonanie  zadań  przez  podległych  pracowników, 

        6/     współdziałają  z  kierownikami  innych  komórek  organizacyjnych  w  zakresie  w  jakim  
                opracowywane  w  ich  komórkach  sprawy  wchodzą  również  w  zakres  działania  innych 
                komórek  organizacyjnych. 
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§   12. 

 
1.     Kierownicy  są  obowiązani  opracowywać  dla  potrzeb  Spółdzielni  sprawozdania,  informacje,  projekty 
        regulaminów  i  instrukcje  oraz  inne  materiały  dotyczące  działania  danej  komórki  organizacyjnej. 
 

2.     Kierownicy  obowiązani  są  współdziałać  z  właściwymi  komisjami  Rady  Nadzorczej  oraz  Rady 
        Osiedla  w  zakresie  określonym  w  statucie  oraz  odpowiednich  regulaminach,  a  w  szczególności : 

        1/     udzielać  niezbędnych  i  wyczerpujących  informacji  dotyczących  realizowanych  zadań, 

        2/     przedstawiać  określone  sprawy  do  zaopiniowania  lub  podjęcia  decyzji  w  sprawach  należących 
                do  kompetencji  Rady  Osiedla. 

 
3.     Kierownicy  przygotowują  i  wnoszą  na  posiedzenia  Zarządu  projekty  załatwienia  spraw,  w  których 
        podejmowanie  decyzji  należy  do  kompetencji  Zarządu. 

 

§   13. 
 

Do  obowiązków  kierowników  należy  zapewnienie  przestrzegania  przez  pracowników  postanowień  
ogólnie  obowiązujących  przepisów  oraz  wewnętrznych  regulaminów  i  instrukcji,  a  w  szczególności   
w  zakresie : 

        1/     porządku  i  dyscypliny  pracy, 

        2/     przepisów  oraz  zasad  bhp  i  p.poż., 

        3/     zachowania  tajemnicy  państwowej  i  służbowej, 

        4/     prawidłowego  postępowania  z  aktami  służbowymi. 

 

§   14. 

 

1.     Kierownicy  uprawnieni  są  do : 

        1/     przygotowywania  wniosków  w  zakresie  podejmowania  decyzji  w  sprawach  pracowniczych, 
                w  zakresie  ustalonym  w  regulaminie  pracy. 

        2/     podpisywania  pism  o  charakterze  informacyjnym  kierowanych  do  innych  komórek  Spółdzielni 
                oraz  opracowań  i  pism  kierowanych  do  kierownictwa  Spółdzielni  lub  Zarządu, 

        3/     przygotowywanie  projektów  pism  o  charakterze  informacyjnym  i  wyjaśniającym  do  członków 
                Spółdzielni  oraz  innych  osób  zainteresowanych, 

        4/     udzielanie  informacji  i  wyjaśnień  uprawnionym  organom  i  instytucjom  w  sprawach 
                wchodzących  w  zakres  ich  działania. 
 
2.     Szczególne  uprawnienia  kierowników,  którym  Zarząd  udzielił  pełnomocnictwa  do  dokonywania 

        czynności  prawnych,  określone  są  w  uchwałach  o  udzieleniu  pełnomocnictwa. 
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III.     PODSTAWOWE    ZADANIA   KOMÓREK   ORGANIZACYJNYCH. 

§   15. 

PION    PREZESA    SPÓŁDZIELNI : 

1.     Radca  prawny  i   windykacja   -  pełnienie  obsługi  prawnej  Spółdzielni  na  zasadach  określonych   
        w  ustawie  z  dnia  6.07.1982 r.  o  radcach  prawnych  (  Dz. U.  Nr  19,  poz.  145  z  późniejszymi   
        zmianami  ),  a  w  szczególności :  

        1/     wydawanie  opinii  i  udzielanie  porad  prawnych, 

        2/     występowanie  w  charakterze  pełnomocnika  Spółdzielni  w  postępowaniu  sądowym   
                 i  administracyjnym, 

        3/     opiniowanie  projektów  wewnętrznych  aktów  normatywnych  i  innych  uchwał  organów 
                Spółdzielni, 

        4/     opiniowanie  projektów   umów  Spółdzielni  z  innymi  podmiotami  gospodarczymi, 

        5/     informowanie  kierownictwa  Spółdzielni  oraz  zainteresowanych  komórek  organizacyjnych   
                o  zmianach  w  obowiązującym  stanie  prawnym  dotyczącym  zakresu  ich  działania. 

       6/     obsługa  prawna  w  zakresie  postępowania  windykacyjnego  zadłużeń  i  należności  wobec 
               Spółdzielni. 

        7/   prowadzenie  dokumentacji  zadłużeń  użytkowników  lokali  mieszkalnych, handlowo-usługowych  
              i   garaży,  w  stosunku  do  których  toczy  się  postępowanie  windykacyjne   
 
2.     Stanowisko  ds.  organizacyjno – samorządowych : 

        1/     opracowywanie  projektów  struktury  i  regulaminu  organizacyjnego  Spółdzielni, 

        2/     opracowywanie  projektów  aktów  wewnętrznych  Spółdzielni  o  charakterze  organizacyjno- 
                prawnym,  jak :  instrukcje,  regulaminy,  zarządzenia  wewnętrzne  prezesa  Spółdzielni  -  ich 
                ewidencja,  aktualizacja  i  przekazywanie  właściwym  komórkom  organizacyjnym, 

        3/     analizowanie  sprawności  funkcjonowania  przyjętych  w  Spółdzielni  rozwiązań  organizacyjnych, 
                przygotowywanie  wniosków  w  zakresie  doskonalenia  organizacji  pracy, 

        4/     prowadzenie  spraw  aktualizacji  danych  Spółdzielni  w  rejestrze  sądowym, 

        5/     kompletowanie  i  przechowywanie  aktów  wewnętrznych  Spółdzielni, 

        6/     ustalanie  tekstów  pieczątek,  szyldów  i  wywieszek  zgodnie  z  obowiązującymi  nazwami 
                stanowisk  i  komórek  organizacyjnych  Spółdzielni, 

        7/     prowadzenie  sekretariatu  kierownictwa  Spółdzielni, 

        8/     opracowywanie  odpowiednich  wytycznych  właściwych  organów,  projektów  uregulowań 
                prawnych  i  organizacyjnych  dotyczących  ich  działalności, 

        9/     przygotowywanie  wniosków  odnośnie  włączenia  określonych  spraw  do  planów  pracy  oraz 
                porządku  obrad  posiedzeń  i  zebrań  tych  organów,  

      10/     czuwanie  nad  przygotowaniem  dla  organów  Spółdzielni  materiałów  sprawozdawczych,  
                informacyjnych  i  planistycznych  oraz  projektów  uchwał  ( decyzji ), 

      11/     obsługa  organizacyjno – techniczna  organów  Spółdzielni  (  korespondencja  bieżąca, 
                zawiadamianie  o  zebraniach  i  posiedzeniach,  obsługa  posiedzeń  i  zebrań  ), 
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      12/     prowadzenie  rejestru  uchwał  (  oddzielnego  dla  każdego  organu  statutowego  ),  przekazywanie 
                uchwał  zainteresowanym  do  wiadomości  lub  wykonania,  czuwanie  nad  terminowym 
                składaniem  informacji  o  ich  wykonaniu  właściwym  organom. 

      13/    zlecanie  i  obsługa  lustracji  Spółdzielni  przez  uprawnione  organy  zgodnie  z  przepisami. 

3.     Stanowisko  ds.  osobowych : 

        1/     dobór  kandydatów  do  pracy,  załatwianie  spraw  osobowych  związanych  z  zatrudnianiem  
                pracowników,  zmianą  stanowisk  pracy  lub  wynagrodzenia  oraz  rozwiązywaniem  stosunku 
                pracy, 

        2/     powiadamianie  właściwych  komórek  organizacyjnych  o  przysługujących  pracownikowi  
                uprawnieniach  wynikających  lub  związanych  ze  stosunkiem  pracy  w  celu  ich  realizacji, 

        3/     załatwianie  spraw  dotyczących  przyznania  pracownikowi  emerytury  lub  renty, 

        4/     współdziałanie  z  kierownikami  komórek  organizacyjnych  w  zakresie  podnoszenia  przez  
                pracowników  kwalifikacji, 

        5/     prowadzenie   spraw  związanych  z  gospodarowaniem  zakładowym  funduszem  świadczeń 
                socjalnych,  a  w  szczególności : 

-      opracowywanie  projektów  zadań  przyznawania  pracownikom  pomocy  z  tego  funduszu, 
-      rozpoznanie  potrzeb  pracowników,  emerytów  i  rencistów, 
-      sprawowanie  obsługi  administracyjno – technicznej  z  funduszu  świadczeń  socjalnych. 

        6/     opracowywanie  projektów  regulaminów  i  innych  unormowań  wewnętrznych  dotyczących  
                porządku  i  dyscypliny  pracy  ( regulamin  pracy )  oraz  zasad  wynagradzania, 

        7/     przeprowadzanie  kontroli  i  załatwianie  spraw  związanych  z  przestrzeganiem  obowiązującego 
                w  Spółdzielni  porządku  i  dyscypliny  pracy  ( wykorzystanie  czasu  pracy,  zwolnienia  z  pracy, 
                opracowanie  i  realizowanie  planów  urlopów,  kary  za  naruszanie  obowiązków  pracowniczych 
                itp., ), 

        8/     współdziałanie  z  zakładową  organizacją  związkową  w  zakresie  ustalonym  przez  prezesa 
                Spółdzielni, 

        9/     współdziałanie  z  właściwymi  organami  administracji  wojskowej  w  zakresie  ewidencji  osób 
                posiadających  karty  mobilizacyjne, 

      10/     kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących  spraw  pracowniczych. 

4.     Stanowisko  ds.  administracyjnych : 

        1/     administrowanie  budynkami  i  lokalami  wykorzystywanymi  na  potrzeby  własne  Spółdzielni, 
                utrzymywanie  ich  we  właściwym  stanie  technicznym  i  sanitarnym  z  zachowaniem  warunków 
                bhp  i  p. poż.,  zabezpieczenie  obiektów  po  godzinach  pracy, 

        2/     wyposażenie  biur  Spółdzielni  w  niezbędne  meble,  urządzenia  i  sprzęt  oraz  prowadzenie  ich 
                konserwacji  i  napraw, 

        3/     zaopatrywanie  komórek  organizacyjnych  Spółdzielni  w : 

-      materiały  biurowe, 
-      znaczki  pocztowe, 
-      środki  niezbędne  do  utrzymania  czystości  w  pomieszczeniach  biurowych, 
-      prasę  codzienną  i  inne  prenumerowane  wydawnictwa, 
-      formularze  druków  według  ustalonych  wzorów, 
-      bilety  komunikacji  miejskiej. 
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        4/     zaopatrywanie  Spółdzielni  w  druki  ścisłego  zarachowania,  prowadzenie  ich  ewidencji   
                i  rozliczania,   

        5/     zaopatrywanie  pracowników  w  pieczątki  i  prowadzenie  ich  ewidencji, 

        6/     zaopatrywanie  pracowników  Spółdzielni  w  środki  ochrony  indywidualnej,  odzież  i  obuwie  
                robocze,  

        7/     zaopatrywanie  apteczek  podręcznych  w  niezbędne  leki  i  materiały  opatrunkowe, 

        8/     prowadzenie  kancelarii  i  archiwum  zakładowego, 

        9/     maszynopisanie  i  powielanie  dla  potrzeb  Spółdzielni, 

      10/     wystawianie  wymaganej  dokumentacji  płacowej  dla  pracowników  zatrudnionych  w  tej  komórce 
                na  stanowiskach  robotniczych  (  pracownika  czystości  ), 

      11/     prowadzenie  ewidencji  środków  trwałych  stanowiących  wyposażenie  biur  i  innych pomieszczeń 
                zajmowanych  przez  Spółdzielnię  jako  zakład  pracy. 

5. Stanowisko  ds.  członkowsko – mieszkaniowych : 

        1/     rozpoznanie  zapotrzebowania  członków  oczekujących  i  ewentualnie  innych  osób  na 
                mieszkania  budowane  przez  Spółdzielnię  lub  zwolnione  przez  dotychczasowych  użytkowników 
                do  dyspozycji  Spółdzielni, 

        2/     przygotowywanie  (  uzyskiwanie  opinii  właściwych  komisji,  zbieranie  i  dołączanie  niezbędnych 
                informacji  )  i  przedkładanie  Zarządowi  wniosków  w  sprawach :    

-      przyjmowania  w  poczet  członków, 
- ustania  członkostwa  (  skreślenia  z  rejestru,  wystąpienia  do  właściwego  organu  o 
       wykluczenie  ze  Spółdzielni  lub  wykreślenie  z  rejestru  członków, 
-      przydziału  lokalu  lub  stwierdzenia  nabycia  uprawnień  do  lokalu, 
-      wynajmu  lokalu, 
-      zamiany  mieszkań  między  członkami  Spółdzielni  a  właścicielem  lub  najemcę  innego 
       lokalu, 
a  następnie  zawiadamianie  członków  (  innych  zainteresowanych  osób  )  o  decyzjach  Zarządu  
(  w  sprawach,  w  których  Zarząd  podjął  decyzję  )  oraz  dalsze  załatwianie  spraw  zgodnie  z  
decyzją  Zarządu, 
 

         3/     bieżąca  obsługa  członków  (  innych  zainteresowanych  osób  )  w  sprawach  członkowskich   
                 i mieszkaniowych  (  wystawianie  zaświadczeń,  udzielanie  informacji,  przyjmowanie  wniosków  ), 

         4/     kompletowanie  i  przechowywanie  akt  członkowskich  oraz  dokumentów  dotyczących  przydziału 
                 i  wynajmu  lokali, 

         5/     organizowanie  członków  ( kandydatów  )  -  przyszłych  lokatorów  (  właścicieli  )  w  grupy 
                 uczestniczące  w  finansowaniu  budowy  mieszkań  lub  domów  jednorodzinnych,  zawieranie   
                 z  nimi  umów  określających  zasady  finansowania  budowy  oraz  wzajemne  prawa  i  obowiązki   
                 związane  z  realizacją  i  finansowaniem  budowy. 

         6/     prowadzenie  ewidencji  osobowej  i  finansowej  użytkowników  mieszkań  i  lokali  usługowo – 
                 -  handlowych  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  i  przekazywanie  terminowe  do  Gminy 
                 zmian  w  tym  zakresie. 

6. Stanowisko  ds.  obrony  cywilnej -  działające  na  podstawie  art.  138  ust. 3  ustawy  z  dnia 
        21.11.1967r  o  powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej  (  Dz. U.  Nr  241, 
        poz.  2416   i  Dz. U.  Nr  277,  poz.  2742   z  2004 r.  oraz  (  Dz. U.  Nr  180,  poz.  1496 )   
        z  2005r. 
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PION   ZASTĘPCY   PREZESA    DS.    TECHNICZNYCH : 

1.    Administracja  Osiedla  : 

       Administracja  Osiedla  realizuje  zadania  techniczne,  gospodarcze,  administracyjne,  organizacyjne, 
       porządkowe  i  inne  wynikające  z  aktualnych  potrzeb  Osiedla  zespołem  pracowników  technicznych, 
       administracyjnych,  konserwatorów  i  pracowników  czystości  pod  kierownictwem  Kierownika  Osiedla. 
 

      Do  podstawowych  zadań  Administracji  Osiedla  należą  :  
 

        1/     dbałość  o  utrzymanie  w  należytym  stanie  technicznym  i  estetycznym  zasobów 
                mieszkaniowych,  urządzeń  technicznych  i  elementów  infrastruktury  zlokalizowanej  na  terenie 
                osiedla  a  także  zieleni  urządzonej, 

        2/     codzienny  przegląd  administrowanych  zasobów  pod  względem  ogólnego  porządku,  usuwania 
                zgłoszonych  usterek,  sprzątania  w  ustalonym  zakresie  budynków   i  terenów  przyległych,  

        3/     aktywny  współudział  w  opracowaniu  corocznych  planów  gospodarki  finansowej  Spółdzielni   
                i  elementów  składowych  tego  planu,  

        4/      opracowywanie  w  aspekcie  technicznym  i  finansowym  oraz  przedkładanie  do  analizy   
                 i  zatwierdzenia  przez  Zarząd  projektów  rocznych  planów  remontów,  robót  konserwacyjnych, 
                 usług  i  innych  prac  przewidzianych  do  realizacji  z  określeniem  zadań  priorytetowych, 

        5/     prowadzenie  zbiorowego  zestawienia  zadań  planu  rzeczowego  w  odniesieniu  do  bieżącego 
                wykonawstwa,  sporządzanie  informacji  z  wykonania  planów  remontowo – konserwacyjnych    
                w  terminach  ustalonych  przez  Zarząd,  

        6/     przygotowywanie  materiałów  do  przetargów  i  zleceń  na  roboty  wykonywane  przez  obcych  
                wykonawców, 

        7/     analizowanie  kosztów,  weryfikacja  kosztorysów  robót  remontowo – konserwacyjnych  i  prac   
                porządkowych  oraz  wybór  najbardziej  efektywnych  form  ich  prowadzenia, 

        8/     prowadzenie  rejestrów  umów  zawieranych  z  zewnętrznymi  wykonawcami  i  systematyczny   
                nadzór  nad  realizacją  tych  robót,  uczestnictwo  w  odbiorach,  wnoszenie  w  miarę  potrzeby 
                uwag  i  wniosków,  ustalanie  trybu  i  terminów  usunięcia   usterek, 

        9/     organizacja,  nadzór  i  uczestnictwo  w  okresowych  kontrolach  stanu  technicznego  obiektów 
                oraz  budynków  będących  w  zasobach  bądź  administrowanych  przez  Spółdzielnie,  
                wynikających  z  przepisów  Prawa  Budowlanego  a  także  przepisów  wykonawczych. 
                W  tym  kominiarskich  przeglądów  przewodów  spalinowych  i  wentylacyjnych  urządzeń 
                gazowych, elektrycznych,  stanu  technicznego  konstrukcji  budowlanych,  bezpieczeństwa  
                p. pożarowego,  estetyki  jak  również  doraźnych  wynikających  z  bieżących  potrzeb. 
                Niezwłoczne  usuwanie  stwierdzonych  usterek,  uzupełniania  braków  i  dokumentowanie  ich  
                usunięcia, 

      10/     prowadzenie  dla  każdego  budynku  „ ksiązki  obiektu   budowlanego „ kompletowanie  
                i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących  obiektów  w  zakresie  ustalonym  obowiązującymi  
                przepisami  Prawa  Budowlanego  i  przepisami  wykonawczymi, 

      11/     nadzór  organizacyjny  nad  prawidłowym  wywozem  odpadów  segregowanych  
                i  nie segregowanych  ze  stanowisk  gromadzenia  zlokalizowanych  na  terenie  Spółdzielni. 
                Niezwłoczne  interwencje  w  firmie  wywożącej  w  przypadku  występowania  nieprawidłowości   
                w  odbiorze  odpadów, 

      12/     sprawdzanie  pod  względem  merytorycznym  i  weryfikacja  faktur  wykonawców  zewnętrznych,  
                 i   dostawców,  
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      13/     prowadzenie,  analiza  i  dokumentowanie  gospodarki  energią  elektryczną  administracyjną   
                 i  oświetleniem   zewnętrznym,   prowadzenie  zbiorczych  zestawień  w  tym  zakresie,  

      14/     prowadzenie,  analiza  i  dokumentowanie  gospodarki  w  zakresie  zużycia  wody  zimnej  
                i  odprowadzania  ścieków,  odczyty,  legalizacja  wodomierzy.  Prowadzenie  zbiorczych  zestawień  
                w  tym  zakresie.  Nadzór  nad  pracą  hydroforni  w  budynku   Bialska  nr  61, 

      15/     prowadzenie,  analiza  i  dokumentowanie  gospodarki  energią  cieplną,  odczyty,  wymiana   
                podzielników  kosztów, 

      16/     prowadzenie  niezbędnego  nadzoru  nad  praca  kotłowni gazowej  c. o. w  budynku  Bialska nr  59, 

      17/     prowadzenie  rejestru  zgłoszeń  uwag  i  wniosków  przez  mieszkańców  z  wpisem  osoby 
                wyznaczonej  do  usunięcia  usterki  oraz  daty  wykonania,  wypisywanie  zleceń  na  usuniecie   
                usterek, 

      18/     sporządzanie  źródłowej  dokumentacji  płacowej  pracowników  czystości  oraz  konserwatorów   
                i  przekazywanie  jej  do  działu  księgowości  w  ustalonym   terminie, 

      19/     zabezpieczenie  podległych  pracowników  w  odpowiedni  sprzęt,  narzędzia,  ubrania  robocze,  
                środki  czystości  i  inne  wymagane  przepisami  materiały, 

      20/     organizowanie  stanowisk  i  rejonów  pracy  podległych  pracowników,  udzielanie  instruktarzy 
                stanowiskowych,  szkoleń  doraźnych.  Kontrola  bezpieczeństwa  wykonania  robót, 

      21/     realizowanie  całokształtu  gospodarki  lokalami  mieszkaniowymi,  użytkowymi,  garażami, 
                obiektami  oraz  terenami  Spółdzielni  w  pełnym  zakresie  technicznym,  organizacyjnym,  
                gospodarskim  właścicielskim,  

      22/     ścisła  współpraca  ze  wszystkimi  działami  i  służbami  Spółdzielni  dla  pełnej  realizacji  jej   
                zadań  statutowych,     

      23/     ścisła  analiza  i  rejestracja  zdarzeń  gospodarczych  i  ekonomicznych  mających  związek 
                z  realizowanymi  na  rzecz  Spółdzielni  robotami  tak  przez  firmy  obce  jak  i  siłami   
                pracowników  własnych, 

      24/     prowadzenie  zagadnień  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  całości  Spółdzielni,  organizacja  
                szkoleń,  ustalanie  instrukcji  stanowiskowych, 

      25/     bieżąca  analiza  planu  Gospodarki  Zasobami  Mieszkaniowymi  i  przestrzeganie  założeń  
                zatwierdzonego  planu  w  działalności  Administracji  Osiedla, 

      26/     bieżąca  obsługa  interesantów  w  zakresie  spraw  związanych  z  kompetencjami  Administracji 
                Osiedla, 

       27/    współpraca  z  Radą  Osiedla,  współorganizowanie posiedzeń,  udzielenie  pomocy  organizacyjnej  
                i  merytorycznej,  uczestnictwo  w  posiedzeniach,  

      28/     współpraca  z  pracownikiem   służby  Obrony  Cywilnej  w  zakresie  zapewnienia  odpowiedniego  
                pomieszczenia  a  także  realizacji  spraw  związanych  z  działalnością  tej  służby,  

      29/     archiwizacja  i  przechowywanie  dokumentacji  technicznej  budynków  i  innych  obiektów  
                spółdzielczych, 

       30/      wykonywanie  innych  prac  i  zadań  zleconych  przez  Zarząd  Spółdzielni.    

 

2.     Stanowisko  ds.  przygotowania  i  nadzoru  inwestycji : 

        1/     rozpoznanie  możliwości  i  warunków  nabycia  terenów  oraz  rynku  wykonawstwa  budowlanego, 

        2/     opracowywanie  projektów  planów  finansowania  inwestycji  i  przedstawiania  ich  właściwym 
                organom  Spółdzielni  do  zatwierdzenia, 
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        3/     nabywanie  terenów  pod  budownictwo, 

        4/     dokonywanie  uzgodnień  z  przyszłymi  właścicielami  sieci  infrastruktury  technicznej  warunków 
                 jej  finansowania, 

        5/     przygotowywanie  projektów  budowlanych  i  kosztorysów, 

        6/     uzyskiwanie  decyzji  niezbędnych  do  rozpoczęcia  budowy  (  o  warunkach  zabudowy  
                i   zagospodarowania  terenu,  pozwolenia  na  budowę  ), 

        7/     dokonywanie  wyboru  wykonawców  (  przetargi  ), 

        8/     przygotowywanie  umów  o  prace  projektowe  i  o  roboty  budowlane, 

        9/     przygotowywanie  terenów  budowy  i  przekazywanie  ich  wykonawcom, 

      10/     zapewnienie  sprawowania  dozoru  inwestorskiego, 

      11/     dokonywanie  odbiorów  częściowych  robót  oraz  udział  przy  odbiorach  końcowych, 

      12/     analizowanie  kosztów  budowy  i  sprawdzanie  faktur, 

      13/     współdziałanie  z  członkami  -  przyszłymi  lokatorami  (  właścicielami  )  na  wszystkich  etapach  
                przygotowania  inwestycji,  informowania  ich  o  kosztach  budowy  i  realizacji  zobowiązań 
                finansowych, 

      14/     kompletowanie  dokumentacji  budowy  oraz  przekazanie  jej  -  w  czasie  odbioru  końcowego 
                robót  -  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  odbierającym, 

      15/     uczestniczenie  w  przeglądach  budynków   i  budowli  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi, 

      16/     prowadzenie  rejestru  Ksiąg  Wieczystych  nieruchomości  gruntowych  oraz  lokalowych  
                w  układzie  budynkowym.    
 
3.    Stanowisko  ds.  społeczno – wychowawczych : 

       1/     prowadzenie  dla  mieszkańców  zasobów  Spółdzielni  różnorodnych  form  działalności : 
-      kulturalno – oświatowej, 
-      rozrywkowej, 
-      sportowo – rekreacyjnej, 

       2/     organizowanie  i  prowadzenie  zajęć  kulturalno – rozrywkowych  i  sportowo – rekreacyjnych  dla 
               dzieci  i  młodzieży  w  okresie  ferii  zimowych  i  letnich, 

       3/     współdziałanie  z  organami  samorządowymi  i  odpowiednimi  organizacjami  w  zakresie 
               prowadzonej  działalności  (  ppkt.  1  i  2  ), 

       4/     opracowywanie  planów  wydatków  na  prowadzoną  działalność  i  wpływów  z  tytułu  odpłatności 
               za  uczestnictwo  w  prowadzonych  zajęciach, 

       5/     opracowywanie  projektów  regulaminów  prowadzenia  działalności  społeczno – wychowawczej,  
               uwzględniających  zasady  odpłatności  za  uczestnictwo  w  organizowanych  imprezach  i 
               zajęciach. 
 

§   18. 
 
Pracownicy  Administracji  Osiedla  posiadają  zakresy  czynności,  w  których  szczegółowo  określone  są  
zadania  do  wykonywania  a  także  obowiązki  odnoszące  się  do  zajmowanego  stanowiska. 
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PION     CZŁONKA   ZARZĄDU  -  GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO. 

       1/     prowadzenie  rachunkowości  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  września  1994 r.  o  rachunkowości   
               (  Dz. U.  Nr  121,  poz.  591 ),  to  jest : 

               a/     prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Radę  Nadzorczą  
                       planem  kont  i  opisem  przyjętych  zasad  rachunkowości, 

               b/     wykonywanie  -  w  związku  z  okresowym  ustalaniem  lub  sprawozdaniem  drogą 
                       inwentaryzacji  rzeczywistego  stanu  aktywów  i  pasywów  -  zadań  określonych  w  ustawie   
                       o  rachunkowości  i  wewnętrznej  instrukcji  inwentaryzacyjnej, 

               c/     wycena  aktywów  i  pasywów  oraz  ustalanie  wyniku  finansowego, 

               d/     sporządzanie  sprawozdań  finansowych  i  innych,  których  dane  wynikają  z  ksiąg 
                       rachunkowych, 

               e/     gromadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji  przewidzianej  ustawą  o  rachunkowości,   
                       a  po  upływie  okresu  przechowywania  w  komórce  organizacyjnej  -  przekazanie  jej  do 
                       zakładowego  archiwum, 

       2/     prowadzenie  gospodarki  kasowej, 

       3/     prowadzenie  rachuby  płac,  wypłaty  wynagrodzeń  i  innych  świadczeń  pieniężnych  pracownikom 
               Spółdzielni, 

       4/     prowadzenie  likwidatury  dokumentów  stanowiących  podstawę  przyjęcia  lub  wydania  środków  
               pieniężnych,   

       5/     prawidłowe  naliczanie  i  terminowe  regulowanie  zobowiązań  Spółdzielni  o  charakterze 
               publiczno – prawnym  (  podatki,  ZUS,  opłat  za  gospodarowanie  odpadami   itp.  ), 

       6/     terminowe  regulowanie  zobowiązań  wobec  innych  podmiotów  gospodarczych, 

       7/     współdziałanie  z  pionem  inwestycji  w  opracowaniu  projektu  finansowania  inwestycji, 

       8/     obsługa  finansowa  przygotowania  i  realizacji  inwestycji, 

       9/     ewidencjonowanie  kosztów  inwestycji  i  opiniowanie  ustalenia  kosztów  budowy  poszczególnych 
               lokali  (  wstępne  i  ostateczne  ), 

     10/     obsługa  spłaty  kredytów  zaciągniętych  przez  Spółdzielnię  na  finansowanie  inwestycji  
               mieszkaniowych, 

     11/     prowadzenie  rozliczeń  finansowych  z  członkami,  a  w  szczególności : 

               a/     związanych  z  uzyskaniem  i  ustaniem  członkostwa  (  wpisowe,  udziały  ),  powstaniem  lub 
                       wygaśnięciem  spółdzielczego  prawa  do  lokalu  (  wkłady  budowlane  i  mieszkaniowe  ), 
                       przekształcaniem  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  na  własnościowe  (  wkład  budowlany  ), 

               b/     naliczanie  opłat  za  używanie  lokali   oraz  powiadamianie  członków  i  właścicieli  nie  
                       będących  członkami   o  wysokości  opłat  i  terminach  ich   wnoszenia, 

     12/     przygotowywanie  dokumentów  finansowych  dla  celów  windykacji  opłat  z  tytułu  używania  
               lokalu, 

     13/     przygotowywanie  i  wydawanie  zaświadczeń  do  sprzedaży,  zamiany  itp.  dla  użytkowników  
               lokali  mieszkalnych,  handlowo-usługowych  i  garaży  oraz  przechowywanie  wniosków  o  wydanie 
               i  kopii  zaświadczeń,   
   
     14/     egzekwowanie  należności  od  dłużników  Spółdzielni  z  innych  tytułów  niż  wymienione  w  pkt.12, 
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     15/     sprawowanie  obsługi  funduszu  świadczeń  socjalnych, 

     16/     prowadzenie  spraw  ubezpieczeń  rzeczowych  oraz  dobrowolnych  ubezpieczeń  pracowników 
               Spółdzielni, 

     17/     opracowywanie  planów  finansowych, 

     18/     opracowywanie  projektów  regulaminów  i  instrukcji  z  zakresu  spraw  finansowo – księgowych. 

 

IV.     POSTANOWIENIA    KOŃCOWE. 

 

§   19. 
 

Załącznikami  do  niniejszego  regulaminu  są  schemat  organizacyjny  oraz  opis  stanowisk  wraz  z  ich  
symboliką. 
 

§   20. 
 

1.     Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
        „PARKITKA”  w  Częstochowie  i  obowiązuje  od  dnia  podjęcia  uchwały. 

2.     Jednocześnie  traci  moc  obowiązywania  „Regulamin  organizacyjny  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
        „PARKITKA”  w  Częstochowie”  zatwierdzony  przez  Radę  Nadzorczą  w  dniu  26.07.2011 r.  -   
        Uchwałą  Nr  142/2011. 
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                                                                                                                              Z A Ł Ą C Z N I K 
 
                                                                                                          do  „Regulaminu  organizacyjnego 
                                                                                                          Spółdzielni  Mieszkaniowej „PARKITKA” 
                                                                                                          w  Częstochowie” 
 
 

O  P  I  S         S  T  A  N  O  W  I  S  K 
 

               1.     Prezes   Zarządu      -       PZ  -            1           etat 

               2.     Stanowisko  ds.  członkowsko – mieszkan.  -       PC   -            1 ¼       etatu 

               3.     Stanowisko  ds.  organiz. – samorządowych  -       PO  -            1 ¼       etatu 

               4.     Stanowisko  ds.  osob.  i  administracyjnych  -       PA  -            1  ½      etatu 

               5.     Stanowisko  ds.  obrony  cywilnej    -       OC  -               ½       etatu 

               6.     Radca  Prawny +  Windykacja              -       RP  -            2           etatu 
                                                       ===================================================== 

                                                                                                                                               7 ½      etatu 

 

               1.     Z-ca  Prezesa  ds.  technicznych              -       PT  -            1         etat 

               2.     Kierownik  Osiedla     -       PG  -            1         etat 

               3.     Z-ca  Kierownika  Osiedla  +  BHP   -       GZ   -            1         etat 

               4.    Stanowisko  ds.  ekonomicznych                             -        GE            -            1         etat   

               5.    Stanowisko  ds.  eksploatacji  +  administrator  -       GR  -            1         etat 

               6.    Stanowisko  ds.  technicznych                                 -        GT            -            1         etat 

               7.     Konserwatorzy      -       GK -            3        etaty 

               8.     Pracownicy  czystości     -       GC -            6        etatów 

               9.     Stanowisko  ds.  nadzoru  i  przygotowania 
                       inwestycji       -       PI              -                ½    etatu 

            10.      Stanowisko  ds.  społeczno – wychowawczych  -       GS  -               ½    etatu 

                                                       ===================================================== 

                                                                                                                                             16        etatów 

 

               1.     Główny  księgowy  -  Członek  Zarządu   -       PE            -              1         etat 

               2.     Z-ca  głównego  księgowego    -                        -              1            „ 

               3.     Sekcja  finansowo – księgowa    -                        -              4            „ 
                                                      ===================================================== 

                                                                                                                                                6       etatów 

                                                            Ł ą c z n i e  :        29 ½     etatów 


