
 

REGULAMIN 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach 

I. Podstawy prawne działania Zarządu  

§ 1 

Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 16 września 1982r - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. Nr 188 z 2003r 
poz.1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  
o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z 
późniejszymi zmianami) Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu. 

II. Wewnętrzna struktura, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu 

§ 2 

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

2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym z prezesa i jego zastępcy, wybieranych na czas 
nieokreślony przez Radę Nadzorczą spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. 

4. Członkowie Zarządu powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje, tj. 
odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe, w tym  doświadczenie  
w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz znajomość 
problematyki spółdzielczości mieszkaniowej. Dodatkowo prezes Zarządu i jego 
zastępca powinni posiadać licencję zawodową zarządcy nieruchomości. 

§ 3 

1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje 
stosunek pracy - na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu 
Pracy. 

2. Warunki wynagradzania członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy określa 
Rada Nadzorcza w odrębnym regulaminie. 

§ 4 

1. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie  
w głosowaniu tajnym.  

2. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło 
absolutorium. 

3. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji członka Zarządu w formie 
pisemnej rezygnacji. 



 

4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku 
pracy. 

III. Zakres działania Zarządu 

§ 5 

1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie 
zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności: 

a) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, 

b) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni, 

c) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych przez Walne 
Zgromadzenie planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych  
i finansowych, 

d) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury 
organizacyjnej Spółdzielni, 

e) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat, 

f) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru 
członków,  

g) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały  
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

h) zawieranie z członkami umów: 

- o budowę lokalu, 

- o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

- o ustanowienie odrębnej własności lokalu, 

- o przeniesienie własności domów lub lokali, 

i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia lub jego części oraz ustalanie proponowanego 
porządku obrad,  

j) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie 
do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 

k) udzielanie pełnomocnictw, 

l) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest 
zastrzeżone w statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,  

m) zabezpieczenie majątku Spółdzielni, 



 

n) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, po podjęciu uchwały przez 
Radę Nadzorczą 

o) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji  
w przypadkach przewidzianych w §  40 i §  49 ust. 2 Statutu Spółdzielni, 

p) współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej  
oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi. 

2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Rady Nadzorczej przedstawić wszelkie 
sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni. 

3. Zarząd zobowiązany jest uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej  
w posiedzeniach Rady oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień oraz przedstawiać 
żądane materiały. 

4. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu 
Zgromadzeniu. 

5. Zarząd może podejmować także uchwały w innych sprawach w zakresie jego 
kompetencji. 

6. Zarząd kieruje działalnością biura Spółdzielni oraz wypełnia rolę pracodawcy  
w stosunku do etatowych pracowników Spółdzielni w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy. 

§ 6 

1. Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność podporządkowanych  
im bezpośrednio komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy zgodnie 
ze strukturą organizacyjną Spółdzielni, wprowadzoną uchwałą Rady Nadzorczej, 
według następującego podziału: 

a) do zakresu czynności prezesa Zarządu należy w szczególności: 

- kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni; 

- koordynowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu; 

-bieżące informowanie członków Zarządu o ważnych zagadnieniach wynikających  
z reprezentowania Spółdzielni  

b) do zakresu czynności pozostałych członków Zarządu należy w szczególności: 

- zakres obowiązków wynikający ze struktury organizacyjnej Spółdzielni; 

- inne zadania określone przez Zarząd. 



 

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności określa Regulamin Organizacyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą.  

3. Zakres obowiązków członków Zarządu określa na podstawie struktury 
organizacyjnej Spółdzielni prezes Zarządu. 

4. Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności poszczególnych komórek 
organizacyjnych Spółdzielni określa Regulamin Organizacyjny Spółdzielni, 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

§ 7 

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu 
lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona 
(pełnomocnik). 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą 
Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 

3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie 
jednemu z członków Zarządu, mają skutek prawny względem Spółdzielni. 

§ 8 

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie 
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem 
bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i 
gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności 
określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych  
z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej 
organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 

IV. Posiedzenia  i uchwały Zarządu 

§ 9 

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie 
pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału 
czynności pomiędzy członkami Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych w planie pracy 
Zarządu, nie rzadziej jednak niż  raz na 2 tygodnie. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek 
jednego z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w zwyczajowo przyjęty sposób.  



 

4. Każdy członek Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść  
do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego 
rozstrzygnięcia. 

5. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, prezes Zarządu zwołuje posiedzenie 
Zarządu w trybie doraźnym. 

6. W sprawach pilnych, o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia jest niemożliwe, 
podjęcie decyzji może nastąpić w drodze podpisania jej projektu kolejno przez 
poszczególnych członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy. 

7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady 
Nadzorczej, kierownicy komórek organizacyjnych lub pracownicy Spółdzielni  
oraz inne zaproszone osoby. 

§ 10 

1. Pracę Zarządu koordynuje prezes Zarządu, który: 

a) zwołuje posiedzenia Zarządu, 

b) ustala porządek obrad, 

c) przewodniczy w posiedzeniach Zarządu. 

2. W razie nieobecności prezesa - czynności wymienione w ust.1 wykonuje jego 
zastępca. 

3. Prezes Zarządu wyznacza członków Zarządu lub inną osobę, zatrudnioną  
w podległych Zarządowi komórkach organizacyjnych Spółdzielni,  
do przygotowywania materiałów dotyczących spraw kierowanych na Zarząd. 

§ 11 

1. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy 
wybranych członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

3. W razie równej liczby głosów, oddanych za i przeciw uchwale, o przyjęciu  
lub odrzuceniu uchwały decyduje głos prezesa. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie 
ich dotyczących. 

 

 

 



 

§ 12 

1. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół. 

2. Posiedzenia Zarządu protokołowane są w księdze protokołów, przechowywanej 
przez komórkę organizacyjną obsługującą Zarząd.  

3. Prezes Zarządu wyznacza członka Zarządu lub inną osobę do protokołowania 
posiedzeń Zarządu. 

4. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: 

a) numer kolejny i datę posiedzenia, 

b) nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, 

c) porządek obrad, 

d) omówienie spraw będących przedmiotem posiedzenia, 

e) treść uchwał podjętych przez Zarząd,  

f) spis załączników do protokołu. 

5. Protokół podpisują protokołujący i członkowie Zarządu obecni na danym 
posiedzeniu. 

6. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale może wnieść zastrzeżenia  
do protokołu z posiedzenia. Wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia członka Zarządu  
z obowiązku stosowania się do decyzji podjętej przez większość członków Zarządu. 

7. Plany, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad, powinny być 
załączone do protokołu.  

VI. Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. Członek Zarządu ponosi, zgodnie z art.58 ustawy Prawo Spółdzielcze pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną 
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu 
Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. 

2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. 

§ 14 

1. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec 
Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz  
w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec 



 

Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka 
Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane  w odrębnych przepisach. 

2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim 
przypadki, w których: 

a) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 
Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym 
samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi 
podmiotami świadczącymi usługi, 

b) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy. 

2. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu oraz 
powoduje inne skutki prawne, przewidziane w odrębnych przepisach. 

§ 15 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach na podstawie §139 ust.1 pkt.20 
ppkt.a Statutu w dniu 26.02.2009r. uchwałą nr  8/02/2009. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2009r. 

 

W związku ze zmianami Regulaminu wprowadzonymi uchwałą nr 3/9/2012 z dnia 20 
sierpnia 2012 r. Rada Nadzorcza ogłasza niniejszy tekst jednolity Regulaminu 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach 
obowiązujący od dnia 1.09.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ 

RADY NADZORCZEJ 

 

 

 

 

 

 

PREWODNICZĄCA 

RADY NADZORCZEJ 


