Załącznik nr 1 do uchwały nr 172/RN/10/2019
Rady Nadzorczej KSM w Bielsku-Białej
z dnia 16.10.2019 r.

Regulamin Organizacyjny
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej
§1
Regulamin Organizacyjny Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwany dalej
„Regulaminem” określa zakres działania Zarządu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
samodzielnych stanowisk pracy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz
obowiązki i uprawnienia osób kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także nadzór
sprawowany przez członków Zarządu odpowiedzialnych za realizację zadań statutowych Spółdzielni.

§2
Ilekroć w dalszej treści Regulaminu jest mowa o:
1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku-Białej,
2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w BielskuBiałej,
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej,
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
5) Prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni,
6) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni, kierującego
bieżącą działalnością Spółdzielni jako zakładu pracy,
7) Zastępcy Prezesa/Zastępcy Dyrektora Spółdzielni – należy przez to rozumieć Zastępcę Prezesa
Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Ekonomiczno-Finansowych/Głównego Księgowego i Zastępcę
Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
8) Głównym księgowym – należy przez to rozumieć Zastępcę Prezesa Zarządu – Dyrektora
Spółdzielni ds. Ekonomiczno-Finansowych,
9) Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika działu,
10) samodzielnym stanowisku – należy przez to rozumieć stanowisko podporządkowane bezpośrednio
Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółdzielni lub Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora
Spółdzielni,
11) stanowisku – należy przez to rozumieć wyodrębniony zakres zadań realizowanych w dziale,
12) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Rozdział I
ZARZĄD KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA ZARZĄDU
§3
Zarząd Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwany dalej „Zarządem" działa na podstawie ustawy
z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 - z późniejszymi
zmianami), zwanej dalej „ustawą”, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU
§ 4
1. Zarząd składa się z trzech osób:
1) Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni,
2) Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
3) Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Ekonomiczno-Finansowych/Głównego
Księgowego,
wybranych przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni jego obowiązki pełni jeden
z Zastępców Prezesa.

§ 5
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w ustawie – Prawo
spółdzielcze lub statucie Spółdzielni dla innych organów Spółdzielni.

§ 6
Zarząd w zakresie swojej kompetencji podejmuje uchwały bądź decyzje, a w sprawach
niewymagających uchwał i wspólnego działania Zarządu, działa przez członków Zarządu,
zgodnie z ustalonym w niniejszym regulaminie zakresem ich czynności.
§7
1. Do kolegialnych decyzji Zarządu zastrzega się następujące sprawy:
1) sprawy członkowskie w zakresie ustalonym ustawą Prawo Spółdzielcze i ustawą
o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisami Statutu, a w szczególności podejmowanie
decyzji dotyczących przyjęcia członków do Spółdzielni, zawierania umów o odrębną własność
lokalu, umów o spółdzielcze prawo do lokalu oraz umów najmu lokali mieszkalnych,
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalanie jego porządku obrad,
3) ustalanie terminu spotkań konsultacyjnych,
4) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu oraz ustalanie zakresu ich
pełnomocnictw,
5) realizacja uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni i Walnego Zgromadzenia,
6) uchwalanie regulaminów w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni w tym
dotyczących zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i regulaminu pracy,
7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
8) realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy do tego uprawnione,
9) uchwalanie zakładowego planu kont i zasad rachunkowości,

10) działalność Spółdzielni w odniesieniu do wyodrębnionych składników mienia Spółdzielni
w zakresie przyjęcia projektu planu gospodarczego Spółdzielni,
11) decyzje i ustalenia dotyczące przeprowadzania przetargów na prace inwestycyjne, roboty
remontowo-budowlane i dociepleniowe w KSM. Zarząd podejmuje dwie uchwały:
a. o warunkach przetargów,
b. o zatwierdzeniu wyników przetargów, bądź unieważnieniu lub odwołaniu przetargu,
12) ogłoszenia o przetargu lokalu mieszkalnego i obniżeniu ceny wywoławczej,
13) ustalanie wysokości stawek za sporządzanie kopii dokumentów wynikających z § 10 pkt.1.8
Statutu,
14) nabywanie, zbywanie i likwidacja środków trwałych,
15) sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego Spółdzielni, zawierającego plan
finansowy i plan rzeczowy w tym:
16) plan remontów, inwestycji i dociepleń,
17) plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
zdecyduje o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię,
18) kalkulacja opłat wnoszonych przez członków i przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków
w sprawie zasad ustalania wysokości tych opłat i propozycji zmian tych zasad,
19) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań w ramach najwyższej sumy zobowiązań
oznaczonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
20) wnoszenie na Walne Zgromadzenie i do Rady Nadzorczej Spółdzielni projektów uchwał,
21) przygotowywanie sprawozdania z działalności Spółdzielni i przyjmowanie sprawozdań
finansowych,
22) podejmowanie inwestycji i zatwierdzanie ich dokumentacji w szczególności projektowokosztorysowej oraz rozliczanie kosztów inwestycji i ustalanie kosztów przypadających na
poszczególne lokale,
23) ustalanie warunków wejścia w teren gestorów uzbrojenia podziemnego.
2. Decyzje kolegialne, o których mowa w ust. 1 podejmowane są na posiedzeniach Zarządu,
z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 Regulaminu. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów.
3. Decyzje w innych sprawach mogą podejmować poszczególni członkowie Zarządu na podstawie
podziału czynności pracy Zarządu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
4. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni i każdy jego zastępca może wnieść pod obrady Zarządu każdą
sprawę także w sprawie niewymienionej w ust. 1, którą Zarząd jest obowiązany rozpatrzyć.
ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

§8
Sprawy niewymagające uchwały lub decyzji wspólnej Zarządu są realizowane przez Prezesa
i poszczególnych zastępców Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni, według następującego podziału:
1. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni jest odpowiedzialny za działalność Spółdzielnia,
a w szczególności za:
1) kierowanie pracą Zarządu i zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenie jego
posiedzeniom,
2) nadzór i kontrolę realizacji zadań oraz koordynację pracy swoich zastępców,
3) nadzór i kontrolę nad prawidłową gospodarką majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni,
4) sprawy organizacyjne i członkowsko-mieszkaniowe,
5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków członków Spółdzielni i pracowników;
6) obsługę prawną,
7) kontrolę wewnętrzną,
8) współpracę z Radą Nadzorczą i jej komisjami oraz z pozostałymi organami Spółdzielni,

9) koordynowanie realizacji wniosków i uchwał Rady Nadzorczej, przedstawianie stosownych
projektów lub programów ich realizacji oraz koordynacja prac planistycznych,
10) reprezentowanie Spółdzielni wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji
spółdzielczych oraz innych osób i instytucji wspólnie z jednym z zastępców Prezesa,
11) nadzór nad osiedlową telewizją kablową oraz nadzór nad stroną internetową Spółdzielni
w zakresie formalno-prawnym oraz w zakresie emitowania informacji, zamieszczania statutu,
regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni,
12) nadawanie uprawnień dostępu do danych osobowych,
13) kierowanie i odpowiedzialność za pracę komórek organizacyjnych realizujących ww. zadania.
2. Zastępca Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
odpowiedzialny jest za:
1) wykonywanie uchwał organów statutowych Spółdzielni dotyczących zagadnień technicznoeksploatacyjnych związanych z utrzymaniem na odpowiednim poziomie obiektów
budowlanych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą,
2) nadzór i koordynację zadań inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych, zgodnie
z uchwalonym rocznym planem gospodarczym Spółdzielni oraz jej bieżącymi potrzebami,
3) sporządzanie planów inwestycji, remontów, dociepleń i konserwacji oraz kierowanie tymi
zadaniami i ich egzekwowanie,
4) wykazywanie inicjatywy przy opracowaniu optymalnego i realnego planu gospodarczego,
5) przedsięwzięcia konserwacyjno-eksploatacyjne oraz nadzór nad jego realizacją
i poprawnością rozliczeń finansowych w tym zakresie,
6) planowanie i organizację przeglądów technicznych obiektów budowlanych, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego,
7) nadzór nad utrzymaniem porządku komunalno-sanitarnego w budynkach i przyległych
terenach, z uwzględnieniem zazielenienia i zasad ochrony środowiska naturalnego,
8) realizację przedsięwzięć związanych z remontami, inwestycjami, dociepleniami, konserwacją
i bieżącą eksploatacją,
9) nadzór nad usuwaniem skutków awarii, niesprawności urządzeń, instalacji i wyposażenia
technicznego budynków zgłaszanych przez podległe służby Spółdzielni, mieszkańców osiedla
i zainteresowane instytucje, a należące do obowiązków Spółdzielni,
10) współdziałanie z instytucjami samorządowymi Gminy oraz z zakładami współpracującymi ze
Spółdzielnią (mi. n. SUEZ Bielsko-Biała S.A., THERMA, AQUA),
11) nadzór nad stanem technicznym osiedlowej telewizji kablowej,
12) zabezpieczenie prawidłowej ochrony przeciwpożarowej i bhp,
13) kierowanie i odpowiedzialność za pracę komórek organizacyjnych realizujących ww. zadania,
14) nadzór nad wdrożonymi systemami informatycznymi,
15) inne sprawy wynikające z upoważnienia Prezesa.
3. Zastępca Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Ekonomiczno-Finansowych jest
odpowiedzialny za:
1) planowanie działalności finansowo-gospodarczej Spółdzielni z uwzględnieniem planowania
i ewidencjonowania kosztów i wpływów dotyczących Zarządzania wyodrębnionym mieniem
Spółdzielni,
2) sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego Spółdzielni zawierającego plan
finansowy oraz współpraca przy sporządzaniu planów remontów oraz dociepleń i inwestycji,
które zawiera roczny plan gospodarczy,
3) sprawozdawczość z wykonania zadań i analizę działalności Spółdzielni,
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z uchwałami organów Spółdzielni
i obowiązującymi przepisami,
5) prowadzenie gospodarki związanej z wynajmem mienia Spółdzielni,
6) sprawy ekonomiczne,
7) sprawy finansowo-rachunkowe,
8) prawidłowe prowadzenie rachuby płac, wypłaty wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń
z Urzędem Skarbowym i ZUS.
9) inne sprawy wynikające z upoważnienia Prezesa.

§9
1. Prezes Zarząd jest równocześnie Dyrektorem Spółdzielni i przy pomocy swoich zastępców kieruje
bieżącą działalnością Spółdzielni w ramach stosunku pracy – pełni funkcję kierownika zakładu
pracy w rozumieniu przepisów Prawa Pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników. W ramach
tych kompetencji Dyrektor wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy samodzielnie.
2. Zastępcy Prezesa są równocześnie zastępcami Dyrektora Spółdzielni i w ramach tych kompetencji
wnioskują i wydają opinię w sprawach pracowniczych dotyczących pracowników podległych im
działów.

§ 10
1.

Oświadczenia woli za Spółdzielnię, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, składają dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu Spółdzielni.
2. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu mają skutek prawny
względem Spółdzielni.

ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 11
1. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje na posiedzeniach, w których bierze udział co najmniej dwóch
członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni,
a w czasie jego nieobecności Zastępca Prezesa wyznaczony przez Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie mniej niż 3 (trzy) razy w miesiącu, zgodnie z planem posiedzeń
Zarządu.
4. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni może zwołać posiedzenia także poza kwartalnym planem
posiedzeń dla rozpoznania spraw. Uchwała lub decyzja Zarządu Spółdzielni może zostać podjęta
także obiegiem poprzez podpisanie jej kolejno przez poszczególnych członków Zarządu i powinna
być wprowadzona do protokołu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu wywołujące skutki finansowe podejmowane są w oparciu o Regulamin
gospodarki finansowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Kwartalne plany posiedzeń Zarządu uchwala Zarząd na ostatnim planowym swym posiedzeniu
w kwartale poprzedzającym kwartał planowany. Plan ten powinien zawierać terminy posiedzeń,
tematy spraw będących przedmiotem poszczególnych posiedzeń, wskazanie osób
odpowiedzialnych za przygotowanie i referowanie poszczególnych spraw.

§ 12
1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
a) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni lub inny upoważniony przez nią członek Rady,
b) wyznaczeni referenci spraw,
c) przedstawiciel Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciel
Krajowej Rady Spółdzielczej,
d) inne zaproszone osoby.
2. Porządek posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
b) sprawozdanie Prezesa lub jego zastępcy z realizacji uchwał Zarządu i zaleceń Rady Nadzorczej,
c) sprawy wynikające z planu posiedzeń,
d) sprawy bieżące.

§ 13
1. Uchwały lub decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu, biorących
udział w posiedzeniu lub podejmowaniu uchwał bądź decyzji.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy
oddane „za” i „przeciw” uchwale.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni.
Uchwały niepodjęte jednogłośnie mają moc obowiązującą w odniesieniu do wszystkich członków
Zarządu, w tym również przegłosowanego.

§ 14
1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, wykaz osób obecnych na posiedzeniu, porządek
posiedzenia, pełny zapis referowanych spraw, numer i treść powziętych uchwał lub decyzji,
wyniki głosowania,
b) informację o wnioskach do Zarządu z wyszczególnieniem:
• skróconych informacji dotyczących wnioskodawców pism,
• daty wniosku, pisma, ewentualny jego numer lub liczbę dziennika lub inne oznaczenia,
• daty wpływu wniosku, pisma do Spółdzielni, liczbę dziennika Spółdzielni,
• tematu wniosku lub pisma.
2. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale bądź decyzji, może wnieść zastrzeżenia
z uzasadnieniem do protokołu z posiedzenia. Wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia członka Zarządu
z obowiązku stosowania się do uchwały bądź decyzji podjętej przez większość członków Zarządu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Rejestr uchwał powinien zawierać:
a) kolejny numer i datę podjęcia uchwały,
b) treść uchwały,
c) wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację uchwały,
d) termin realizacji uchwały.
5. Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni
przekazuje podjęte uchwały/decyzje komórkom
organizacyjnym właściwym do ich wykonania oraz zapewnia kontrolę wykonania tych
uchwał/decyzji.

§ 15
1. Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi lub Radzie Nadzorczej
dokonywane jest w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Obowiązek ten dotyczy również
przekazywania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów
z opisem stanu prowadzonych spraw w tym spraw znajdujących się w trakcie załatwiania
i niezałatwionych (z podaniem przyczyny).
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego podpisane przez osoby uczestniczące
w czynnościach przekazywania otrzymują: przekazujący i przejmujący, a trzeci egzemplarz
protokołu pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 16
Za udział w posiedzeniach Zarządu Spółdzielni, członkom Zarządu niepozostającym w stosunku pracy
ze Spółdzielnią przysługują diety w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej.

Rozdział II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
Postanowienia ogólne.
§ 17
Strukturę organizacyjną Spółdzielni w formie graficznej przedstawia „Schemat Organizacyjny
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej”, zwany dalej „Schematem Organizacyjnym”,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

§ 18
Spółdzielnia wykonuje swoje zadania statutowe siłami własnymi lub zleca ich wykonanie innym
podmiotom gospodarczym. Za prawidłową realizację zadań statutowych własnych i zleconych innym
podmiotom odpowiada Zarząd zgodnie z podziałem zadań pomiędzy członków Zarządu.

§ 19
1. Do realizacji zadań siłami własnymi, Spółdzielnia zatrudnia pracowników zgodnie ze strukturą
organizacyjną i zakresem działania, które określone są w niniejszym Regulaminie.

2. Nadzór merytoryczny nad pracą działów i pracownikami sprawują poszczególni członkowie
Zarządu, zgodnie z podziałem zadań określonych w Regulaminie.

§ 20
Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy należy:
1) realizowanie zadań wynikających z postanowień przepisów ustawy z dnia 16 września 1982
roku – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 z późn. zmianami), ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz.
1116 z późn. zmianami) oraz Statutu,
2) działanie zgodnie z zasadami racjonalnej i prawidłowej eksploatacji składników majątkowych,
3) przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i technicznej ochrony mienia,
4) przestrzeganie przepisów z zakresu tajemnicy państwowej i służbowej,
5) współdziałanie w opracowywaniu planów gospodarczych,
6) współudział w pracach statystycznych, informatycznych i sprawozdawczych, rzetelne
i terminowe opracowywanie stosownych analiz i sprawozdań,
7) udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
8) terminowe i rzetelne załatwianie skarg i wniosków oraz sporządzanie okresowych analiz źródeł
ich powstawania,
9) prawidłowe zabezpieczenie dokumentów w swoim zakresie działania,
10) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
11) podejmowanie działań w celu zapewnienia realizacji planów jak: przygotowywanie przetargów,
przeprowadzenie naboru ofert, sporządzanie projektów umów,
12) przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Postanowienia szczegółowe
Organizacja i kierownictwo
§ 21
Na podstawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, o którym mowa w § 8 niniejszego
Regulaminu, strukturę organizacyjną Spółdzielni tworzą trzy piony organizacyjne podległe
merytorycznie poszczególnym członkom Zarządu, a mianowicie:
I. Pion Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni, któremu podlegają następujące komórki
organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Dział organizacyjno-członkowski i obsługi Rady Nadzorczej, w tym:
a/ kierownik działu,
b/ stanowiska do spraw organizacyjno-członkowskich i obsługi Rady Nadzorczej,
2) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Zarządu i sekretariatu,
3) Samodzielne stanowisko do spraw analiz i rozliczeń,
4) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi kadr,
5) Samodzielne stanowisko do spraw ochrony danych osobowych.
II. Pion Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi, któremu podlegają następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Dział techniczno-inwestycyjny, w tym stanowiska:
a/ kierownik działu,
b/ stanowiska ds. nadzoru, remontów i inwestycji,
c/ stanowiska ds. przygotowania inwestycji i remontów,
d/ stanowisko ds. kontroli kosztów i kosztorysów.
2) Dział administracyjno-gospodarczy w tym:
a/ kierownik działu,
b/ stanowiska ds. administracji i bieżącej obsługi technicznej zasobów,
c/ stanowisko robotnicze
3) Samodzielne stanowisko ds. obsługi telewizji kablowej i Internetu.
III.

Pion Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. EkonomicznoFinansowych/Głównego Księgowego, któremu podlegają następujące komórki organizacyjne
i stanowiska pracy:
1) Dział ekonomiczno-finansowy w tym:
a/ kierownik działu,
b/ stanowiska do spraw księgowo-finansowych,
c/ stanowiska do spraw obsługi finansowej mieszkańców i najemców.
§ 22

1. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz stanowiska samodzielne kierują wykonaniem
powierzonych im zadań. W razie pilnej potrzeby, Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni lub jego
zastępca może wydać pracownikowi polecenie załatwienia sprawy z pominięciem
bezpośredniego przełożonego. W takim przypadku, pracownik obowiązany jest załatwić sprawę,
o otrzymanym poleceniu poinformować bezpośredniego przełożonego niezwłocznie, gdy tylko
będzie to możliwe.

2. W czasie nieobecności kierownika, obowiązki jego pełni pracownik wyznaczony przez Prezesa
Zarządu – Dyrektora Spółdzielni.

3. Kierownicy oraz stanowiska samodzielne organizują wykonanie zadań wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów, statutu, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz uchwał
i decyzji organów Spółdzielni.
4. Kierownicy oraz stanowiska samodzielne, jako organizatorzy wykonania zadań:
1) ustalają i w miarę potrzeby aktualizują, w uzgodnieniu z nadzorującym członkiem Zarządu
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) rozliczają pracowników z wykonania zadań i załatwienia spraw,
6) współdziałają z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie, w jakim
opracowywane w ich komórkach sprawy wchodzą również w zakres działania innych
komórek organizacyjnych.
5. Kierownicy oraz stanowiska samodzielne obowiązani są opracowywać dla potrzeb Spółdzielni
sprawozdania, informacje, projekty regulaminów i instrukcji oraz inne materiały dotyczące
zakresu działania danej komórki organizacyjnej.
6. Kierownicy oraz stanowiska samodzielne przygotowują i wnoszą na posiedzenia Zarządu
projekty załatwiania spraw, w których podejmowanie decyzji należy do kompetencji Zarządu.
7. Do obowiązków kierowników oraz stanowisk samodzielnych 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) zasad BHP i p. poż.,
3) zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,
4) prawidłowego postępowania z aktami służbowymi,
5) ochrony danych osobowych, którymi dysponuje Spółdzielnia.
§ 23.
1. Kierownicy oraz stanowiska samodzielne uprawnieni są do:
1) podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych, w zakresie ustalonym regulaminem pracy,
2) podpisywania pism kierowanych do innych komórek Spółdzielni oraz opracowań i pism
kierowanych do Zarządu,
3) udzielania informacji i wyjaśnień uprawnionym organom i instytucjom w sprawach
wchodzących w zakres ich działania,
4) podpisywania dokumentów finansowo-księgowych na zasadach określonych w instrukcji
obiegu tych dokumentów.

2. Szczególne uprawnienia kierowników oraz stanowisk samodzielnych, którym Zarząd udzielił
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju, określone są
w uchwałach o udzielaniu pełnomocnictwa.

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk
pracy.
I. Pion Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni.
Dział organizacyjno-członkowski i obsługi Rady Nadzorczej

§ 24
Do podstawowych zadań działu należy realizacja całokształtu zadań związanych z organizacją
i obsługą organów Spółdzielni, realizacją praw członkowskich, a w szczególności:
Stanowiska do spraw organizacyjno-członkowskich oraz obsługi Rady Nadzorczej.
w sprawach członkowsko-mieszkaniowych:
1) załatwianie spraw związanych z członkostwem Spółdzielni, tzn. przyjmowaniem członków
i ustaniem członkostwa (wystąpienie członka ze Spółdzielni),
2) załatwianie spraw dotyczących zawierania stosownych umów dla lokali mieszkalnych oraz
roszczenia o zawarcie umowy, związane z pochodnym nabyciem prawa do lokalu mieszkalnego,
3) przygotowywanie umów najmu wolnych lokali,
4) wystawianie stosownych zaświadczeń członkom dotyczące członkostwa lub prawa do lokalu
mieszkalnego,
5) wystawianie dokumentów stwierdzających nabycie prawa do lokalu mieszkalnego (lokatorskie,
własnościowe, odrębna własność lokalu mieszkalnego),
6) prowadzenie rejestrów:
• członków Spółdzielni,
• lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste z odnotowaniem
obciążeń hipotecznych,
• umów zawieranych z członkami w sprawie ustanowienia spółdzielczego prawa do
lokalu,
• lokali, dla których ustanowione zostało prawo odrębnej własności,
• wydawanych odpisów obowiązujących regulaminów i statutu, udostępnianych
członkom Spółdzielni wszelkich dokumentów do wglądu na podstawie art. 18 Ustawy
Prawo spółdzielcze,
7) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przetargami lokali mieszkalnych,
8) kompletowanie dokumentów członkowskich i różnej korespondencji dotyczącej lokali,
9) doskonalenie bieżącej znajomości niezbędnych przepisów prawnych (m.in. Prawo spółdzielcze,
Ustawa o Spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Statut
i odpowiednich regulaminów),
10) ścisła współpraca z Kancelarią radcy prawnego, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami
majątkowymi oraz ze stanowiskiem do spraw obsługi finansowej mieszkańców i najemców
w zakresie windykacji zobowiązań od członków Spółdzielni i innych osób zajmujących lokale
mieszkalne w zasobach Spółdzielni, podejmowanie w tym zakresie działań określonych aktami
wewnętrznymi Spółdzielni,
w sprawach organizacyjnych i obsługi organów i członków Spółdzielni:
1) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych o charakterze organizacyjnym takich jak
regulaminy, Zarządzenia, instrukcje, bieżąca ich aktualizacja oraz prowadzenie stosownych
rejestrów w tym zakresie,
2) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją danych Spółdzielni w rejestrze sądowym,
3) kompletowanie i prowadzenie oraz archiwizacja akt wewnętrznych Spółdzielni,
4) opracowywanie projektów uchwał, decyzji organów Spółdzielni, koordynacja prac związanych
z przygotowaniem dla tych organów materiałów sprawozdawczych i informacyjnych,
5) Obsługa organizacyjno-techniczna Walnego Zgromadzenia oraz spotkań konsultacyjnych,

6) prowadzenie rejestru uchwał i wniosków przekazywanie ich do wiadomości bądź realizacji
poszczególnym komórkom organizacyjnym lub poszczególnym pracownikom odpowiedzialnym za
ich realizację,
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Zarządu,
8) prowadzenie zbioru protokołów posiedzeń oraz rejestru uchwał Zarządu, Walnego Zgromadzenia,
9) prowadzenie ilościowej ewidencji środków trwałych i współpraca z działałem ekonomicznofinansowym w tym zakresie oraz prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, ewidencji
i numeracji środków i przedmiotów nietrwałych oraz wyposażenia stanowiącego majątek ruchomy
Spółdzielni.
10) Prowadzenie dokumentacji związane z wykorzystaniem środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
11) zastępstwo w zakresie obsługi sekretariatu,
12) wydawanie odpisów dokumentów na pisemny wniosek członków i prowadzenie rejestrów
wydanych dokumentów i pobierania opłat.
13) prowadzenie wykazu transakcji przeprowadzonych w zasobach Spółdzielni na potrzeby
rzeczoznawców majątkowych.
w zakresie obsługi Rady Nadzorczej:
1) obsługa techniczno-administracyjna Rady Nadzorczej oraz Komisji Rady,
2) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji Rady Nadzorczej i Komisji Rady, a w szczególności:
• rejestru uchwał,
• rejestru skarg i wniosków kierowanych bezpośrednio do Rady Nadzorczej,
3) przygotowywanie i kompletowanie materiałów pod obrady Rady Nadzorczej i na posiedzenia
Komisji Rady, współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi
i samodzielnymi stanowiskami pracy Spółdzielni,
4) zabezpieczenie dla Rady Nadzorczej i jej Komisji materiałów sprawozdawczych
i informacyjnych,
5) przygotowanie wraz z radcą prawnym projektów uchwał wynikających z porządku obrad pod
względem formalno-prawnym,
6) zawiadamianie o terminach posiedzeń i zebrań członków Rady Nadzorczej, zaproszonych gości,
dostarczenie im stosownych materiałów,
7) protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komisji,

§ 25
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Zarządu i sekretariatu
Do podstawowych zadań tego stanowiska należy prowadzenie całości zagadnień związanych
z funkcjonowaniem sekretariatu, obsługą administracyjno-techniczną członków Zarządu,
a w szczególności:
w zakresie spraw związanych z obsługą Zarządu:
1) obsługa organizacyjno-techniczna Zarządu i protokołowanie posiedzeń Zarządu,
2) czynności analityczne zlecone przez Zarząd,
3) przygotowywanie materiałów merytorycznych na posiedzenia Zarządu oraz na potrzeby członków
4) przygotowywanie na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu bądź poleceń ustnych list poleceń
Zarządu do poszczególnych działów, koordynowanie ich realizacji i raportowanie do Zarządu
w tym zakresie,
5) prowadzenie zbioru poleceń i raportów,
w zakresie funkcjonowania sekretariatu:
1) prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie, obieg, wysyłanie i przyjmowanie
korespondencji, wydawnictw i faktur zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami pocztowymi,
w wymaganych terminach,
2) prawidłowe zabezpieczenie powierzonych pism i dokumentów,
3) zamawianie i planowanie prenumeraty literatury fachowej,

4) obsługa ksero, faksu i centrali telefonicznej,
5) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Spółdzielnię z wszelkimi podmiotami za wyjątkiem
umów zawieranych z członkami lub osobami zamieszkałymi w zasobach mieszkaniowych
Spółdzielni,
6) rozliczanie kosztów związanych z usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi,
7) prowadzenie dokumentacji związanej z drukami ścisłego zarachowania,
8) zaopatrzenie w materiały biurowe i inne niezbędne do działania Spółdzielni,
9) wszelkie pozostałe czynności związane z administracyjno-biurową i reprezentacyjną obsługą
sekretariatu,
§ 26
Samodzielne stanowisko do spraw analiz i rozliczeń
Do podstawowych zadań tego stanowiska należy:
1) współpraca z firmą rozliczającą koszty centralnego ogrzewania w zakresie:
a. przygotowywania danych dotyczących rozliczeń kosztów ogrzewania w lokalach
użytkowych i mieszkalnych,
b. organizowania odczytów podzielników kosztów ogrzewania – rozliczeniowych i pośrednich;
c. organizowania usług serwisowych związanych z indywidualnym opomiarowaniem lokali
(demontażem, montażem oraz przemontowaniem podzielników) oraz prowadzenie
korespondencji w tym zakresie,
2) prowadzenie rejestru reklamacji odczytów i rozliczeń kosztów ogrzewania wraz
z całością korespondencji w tym zakresie,
3) prowadzenie rejestru zmian sposobu rozliczeń w lokalach mieszkalnych i użytkowych w trakcie
sezonu rozliczeniowego,
4) sporządzanie analizy kosztów centralnego ogrzewania,
5) weryfikacja mocy zamówionej dla potrzeb c.o. i c.w.u,
6) przygotowywanie projektów umów o dzierżawę gruntu, prowadzenie akt umów oraz
korespondencji z dzierżawcami,
7) sporządzanie projektów umów najmu na tzw. „dodatkową powierzchnię” dla mieszkańców
i prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
8) przygotowywanie projektów umów i aneksów dotyczących najmu lokali użytkowych, pomieszczeń
ogólnego użytku i gospodarczych,
9) wprowadzanie danych w zakresie odczytów liczników (woda, prąd, gaz) oraz sporządzanie analiz
w tym zakresie,
10) aktualizacja map sytuacyjnych nieruchomości gruntowych,
11) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z zewnętrznych
źródeł finansowania, w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
12) prowadzenie rejestru szkód zgłaszanych do ubezpieczyciela,
13) współpraca z Kierownikami Działu techniczno-inwestycyjnego i administracyjno-gospodarczego.
§ 27
Stanowisko do spraw obsługi kadr
Do podstawowych zadań tego stanowiska należy:
1) prowadzenie akt osobowych pracowników i członków Zarządu zatrudnionych w Spółdzielni,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, awansowaniem, nagradzaniem
i karaniem pracowników,
3) zbieranie ofert pracy, ogłaszanie naboru ofert, wstępne kompletowanie dokumentów,
4) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy oraz wykorzystania czasu pracy,
5) prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Spółdzielni oraz ewidencji ich czasu pracy, godzin
nadliczbowych, zwolnień w czasie pracy,
6) prowadzenie ewidencji pracowników Spółdzielni czasowo niezdolnych do pracy (przebywających
na L-4),

7) prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich pracowników, prowadzenie całości spraw
emerytalno-rentowych,
8) prowadzenie rejestru wyjazdów i podróży służbowych,
9) prowadzenie całości spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem
zawodowym
pracowników,
10) przygotowywanie aktualizacji regulaminów, instrukcji i innych aktów wynikających
z przepisów Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych,
11) dokonywanie archiwizacji akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi kadr podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu –
Dyrektorowi Spółdzielni w zakresie wszelkich spraw pracowniczych.
§ 28
Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych
Do podstawowych zadań tego stanowiska należy pełnienie zadań inspektora ochrony danych
osobowych, który odpowiada za:
1) poprawność i aktualizację dokumentacji (polityki bezpieczeństwa, instrukcji Zarządzania
systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych),
2) stan wydanych upoważnień oraz ewidencji osób upoważnionych,
3) prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa i sporządzanie raportów wraz
z zaleceniami zmian,
4) przygotowywanie wniosków rejestracyjnych,
5) zabezpieczanie danych w systemach informatycznych, kontrolę poprawności stosowania
procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie osoby upoważnione,
6) odpowiedzi związane z kontrolami GIODO i innymi organami,
7) szkolenia wstępne oraz okresowe dla poszczególnych działów.
Samodzielne stanowisko do spraw ochrony danych osobowych podlega bezpośrednio Prezesowi
Zarządu – Dyrektorowi Spółdzielni w zakresie wszelkich spraw związanych z ochroną danych
osobowych.
§ 29
Stanowisko do spraw obsługi prawnej
1. Obsługa prawna Spółdzielni pełniona jest przez radców prawnych w ramach umowy cywilnoprawnej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr
19, poz.145 z póź. zmianami), a w szczególności:
1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych na pisemne zlecenia kierowników poszczególnych
działów, Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej,
2) występowanie w charakterze pełnomocnika Spółdzielni w postępowaniu sądowym,
administracyjnym i egzekucyjnym,
3) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i innych wydawanych przez organy
statutowe Spółdzielni,
4) opiniowanie projektów umów zawieranych z innymi podmiotami gospodarczymi lub członkami,
5) informowanie Zarządu Spółdzielni oraz pracowników o zmianach w obowiązującym stanie
prawnym dotyczącym zakresu działania Spółdzielni,
6) obsługa prawna organów samorządowych Spółdzielni,
7) udzielanie konsultacji prawnych dla członków Spółdzielni w zakresie wynikającym
z członkostwa w wyznaczonym terminie i godzinach.

§ 30

Stanowisko do spraw obsługi Klubu Osiedlowego KSM
Obsługa Klubu Osiedlowego realizowana przez uprawnioną osobę w ramach umowy cywilno-prawnej,
polega na:
1) prowadzeniu całości zagadnień związanych z funkcjonowaniem Klubu Osiedlowego KSM,
2) organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych,
3) opracowywaniu harmonogramu zajęć kulturalnych i sportowych,
4) nadzorze nad korzystaniem z pomieszczeń Klubu Osiedlowego przez stowarzyszenia
i organizacje zewnętrzne w godzinach jego otwarcia,
5) przygotowaniu projektów umów i aneksów dotyczących korzystania z pomieszczeń Klubu
Osiedlowego,
6) uzgadnianiu wykorzystania środków Funduszu SOiK z wyznaczonym pracownikiem Działu
Ekonomiczno-Finansowego KSM.

II. Pion Zastępcy Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni ds. Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi
§ 31
Dział techniczno-inwestycyjny
Do podstawowych zadań działu należy realizacja całokształtu zadań związanych z przygotowaniem
i realizacją inwestycji, remontów, dociepleń i modernizacji oraz opracowywaniem projektów umów
w tym zakresie, a w szczególności:
Stanowiska ds. nadzoru remontów i inwestycji
Do zakresu działania tych stanowisk należy:
1) współtworzenie planu rzeczowo-finansowego w zakresie remontów, inwestycji i dociepleń,
2) organizowanie procesu inwestycyjnego na bazie uzgodnień wymaganych przepisami prawa
budowlanego i prowadzenie nadzoru nad robotami inwestycyjnymi,
3) prowadzenie nadzoru wraz z weryfikacją kosztorysów w zakresie robót remontowych: dekarskoblacharskich, posadzkarsko-murarskiech, malarskich, odgrzybieniowych, drenażu wraz
z izolacją, brukarsko-asfaltową,
4) przygotowywanie dokumentacji do występowania do organów administracji państwowej celem
uzyskania stosownych decyzji,
5) przygotowywanie umów i zleceń na ww. roboty,
6) przygotowywanie dokumentacji na przetargi w sprawie wyboru wykonawców robót
remontowych, inwestycyjnych i dociepleń,
7) przeprowadzanie przeglądów zasobów KSM,
8) przeprowadzanie przeglądów technicznych mieszkań w wyniku zgłaszanych przez lokatorów
usterek i szkód oraz występowanie do ubezpieczyciela o refundację szkody,
9) korespondencja z lokatorami w sprawach remontu mieszkań wykonywanych we własnym
zakresie.
Stanowisko ds. przygotowania inwestycji i remontów
Do zakresu działania tego stanowiska należy:
1) prowadzenie ewidencji gruntów będących we własności i w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni
oraz comiesięczne raporty o zmianach w powierzchni gruntu i związanej z tym wartości gruntu,
2) prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z gruntami,
3) przygotowywanie dokumentacji na przetargi w sprawie wyboru wykonawców robót
remontowych, inwestycyjnych i dociepleń,
4) przygotowywanie umów i zleceń na ww. roboty,

5) realizacja zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez przygotowywanie
dokumentów do notariuszy w sprawie wyodrębniania własności lokali,
6) pozyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z ewidencji gruntów, wypisy z Ksiąg
Wieczystych,
7) ewidencja zawartych aktów notarialnych w sprawie wyodrębnienia własności lokali
mieszkalnych i użytkowych,
8) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu
w prawo własności gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi,
9) weryfikacja mocy zamówionej dla potrzeb c.o. i c.w.u,
10) przygotowywanie dokumentacji do występowania do organów administracji państwowej celem
uzyskania stosownych decyzji administracyjnych,
11) uzgodnienia wejścia w teren pod względem sieci telewizyjnej kablowej będącej własnością KSM,
12) organizowanie procesu związanego z ustanawianiem służebności dostępu (przechodu i przejazdu)
do drogi publicznej lub służebności przesyłu dla gestorów uzbrojenia podziemnego.
Stanowisko ds. kontroli kosztów i kosztorysów
Do zakresu działania tego stanowiska należy:
1) prowadzenie weryfikacji rozliczeń kosztorysowych na prace zlecone firmom zewnętrznym,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
2) opracowywanie kosztorysów budowlanych dla potrzeb własnych Spółdzielni,
3) weryfikacja kosztorysów przedkładanych przez wykonawców,
4) prowadzenie ewidencji i kontrola ponoszonych kosztów w poszczególnych obiektachbudynkach,
5) prowadzenie ewidencji związanej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach
Spółdzielni,
6) zlecenia wypłaty ekwiwalentu za wymianę stolarki wg regulaminu.

§ 32
Dział administracyjno-gospodarczy
Do podstawowych zadań działu należy administrowanie i zapewnienie należytego stanu technicznego,
użytkowania i utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz przygotowywanie projektów
umów (aneksów) w tym zakresie, a w szczególności:
Stanowiska do spraw administracji i bieżącej obsługi technicznej zasobów:
Do zakresu działania tych stanowisk należy:
1) nadzór nad eksploatacją budynków i urządzeń terenowych znajdujących się w zasobach
Spółdzielni,
2) prowadzenie wraz ze służbami nadzoru technicznego okresowych kontroli stanu technicznego
zasobów mieszkalnych, instalacji, obiektów technicznych,
3) zlecanie natychmiastowego usuwania stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz uzupełnienia
braków, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi lub powodować straty
w mieniu,
4) prowadzenie ewidencji spraw dotyczących awarii, sposobu oraz terminów ich usuwania
zgłaszanych przez mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych,
5) analizowanie kosztów usług komunalnych i podejmowanie działań zmierzających do ich
obniżenia,
6) analizowanie kosztów bieżących napraw i konserwacji oraz przygotowywanie projektów
i rozwiązań systemowych zmierzających do efektywnego i korzystnego dla Spółdzielni
obniżania kosztów ich prowadzenia,
7) prowadzenie kontrolnych odczytów, podejmowanie interwencji lub reklamacji w przypadku
niewłaściwego świadczenia usług,

8) prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z naruszaniem regulaminu porządku
domowego oraz podejmowanie stosownych działań,
9) zabezpieczenie realizacji wyroków eksmisyjnych i współpraca w tym zakresie z komornikami,
10) zapewnienie właściwego oznakowania ulic wewnętrznych, budynków i parkingów (miejsc
postojowych),
11) umieszczanie i aktualizacja ogłoszeń na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych
dotyczących planowanych i prowadzonych prac remontowych oraz informujących mieszkańców
o planowanych przeglądach technicznych,
12) nadzór nad właściwym utrzymaniem porządku i czystości w budynkach i pomieszczeniach
biurowych oraz na terenach osiedlowych zleconych w ramach umów firmom zewnętrznym,
prowadzenie regularnych kontroli,
13) kontrola likwidacji przez firmy zewnętrzne gołoledzi, śniegu na ciągach pieszych, schodach
i drogach wewnętrznych Spółdzielni,
14) zlecanie w miarę potrzeb przeprowadzenia dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
15) kontrola bieżącej konserwacji terenów zielonych oraz placów zabaw,
16) prowadzenie i obsługa biurowa środków transportu własnego i stanowisk robotniczych
w zakresie:
• przyjmowania i zapotrzebowania na usługi transportowe,
• dysponowania posiadanymi środkami transportowymi i zapewnienie ich właściwej
eksploatacji,
• prowadzenia kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa,
17) prowadzenie magazynu i ewidencji narzędzi, maszyn i urządzeń oraz materiałów na bieżące
potrzeby konserwacyjno-naprawcze.

Stanowisko robotnicze
Stanowisko robotnicze jest pełnione przez uprawnioną osobę na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§ 33
Samodzielne stanowisko ds. obsługi telewizji kablowej i Internetu:
Do zakresu działania tego stanowiska należy:
1) przygotowywanie i nadzór nad umowami z abonentami TVK i Internetu,
2) prowadzenie rejestru abonentów,
3) prowadzenie korespondencji z abonentami TVK i Internetu,
4) przyjmowanie do emisji reklam i ogłoszeń, zapewnienie właściwego terminu emisji,
5) prowadzenie rozliczeń wpływów z reklam, prowadzenie stosownego rejestru i dokumentacji
w tym zakresie,
6) prowadzenie sprawozdawczości, opracowywanie informacji i raportów odnośnie osiedlowej
telewizji kablowej, bieżąca współpraca z KRRiT, UKE, ZAIKS, ZASP, itp.,
7) kompletowanie wniosków dotyczących zmiany oferty programowej i przygotowywanie
stosownych projektów,
8) przygotowywanie i kontrola terminowości umów zawartych z dostawcami programów
telewizyjnych i Internetu,
9) prowadzenie rejestru zgłoszeń awarii technicznych dotyczących telewizji i Internetu,
10) współpraca z konserwatorami (technikami) TVK i Internetu,
11) udział w komisjach inwentaryzacyjnych sieci TVK i likwidacji urządzeń oraz odbioru urządzeń
znajdujących się w studio TVK,
12) naliczanie i wysyłanie faktur zgodnie z zawartymi umowami, kontrola rozliczeń,
13) prowadzenie ewidencji magazynowej urządzeń związanych z Internetem,
14) monitowanie zaległości z tytułu opłat za telewizję kablową i Internet, wysyłanie wezwań.

§ 34

Stanowisko do spraw bhp i przeciwpożarowych
Służba w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizowana jest przez inspektora do spraw bhp
w ramach umowy cywilno-prawnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz postanowieniami
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109 , poz. 704).
Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
realizowane są przez uprawnioną osobę w ramach umowy cywilno-prawnej.

§ 35
III. Pion Zastępcy Prezesa Zarządu
Finansowych/Głównego Księgowego

–

Dyrektora

Spółdzielni

ds.

Ekonomiczno-

Dział ekonomiczno-finansowy
Do podstawowych zadań działu należy zapewnienie całokształtu organizacji i funkcjonowania
w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, prawidłowości rozliczeń z organami
skarbowymi, prawidłowości ustalania kosztów, zapewnienia przestrzegania postanowień przepisów
ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i przepisów wykonawczych w tym zakresie,
opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych, a w szczególności:
Stanowiska do spraw księgowo-finansowych
Do zakresu działania tych stanowisk należy:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd planem kont
i opisem ustalonych zasad rachunkowości,
2) ustalanie i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
4) rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz, które wynikają z ksiąg rachunkowych oraz
deklaracji i zeznań podatkowych,
6) prowadzenie rachuby płac, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń, pieniężnych pracownikom
Spółdzielni, obsługa spłaty zaciągniętych kredytów,
7) naliczanie i terminowe regulowanie zobowiązań Spółdzielni o charakterze publiczno-prawnym
(zobowiązania podatkowe, składki ZUS i PEFRON, itp.),
8) terminowe regulowanie zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych,
9) prowadzenie, sporządzanie i archiwizowanie stosownej dokumentacji związanej z zakresem
działania stanowiska,
10) prowadzenie wartościowej ewidencji środków trwałych i bieżąca współpraca z działem
organizacyjno-członkowskim w tym zakresie oraz współprowadzenie inwentaryzacji tych
środków,
11) przygotowywanie dokumentacji związanej z uzyskaniem kredytów bankowych,
12) prowadzenie pogotowia kasowego i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
Stanowiska do spraw obsługi finansowej mieszkańców i najemców
Do zakresu działania tych stanowisk należy:
1) naliczanie opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, ewidencja wpłat z tytułu najmu i opłat
związanych z utrzymaniem lokali, uzgadnianie sald z najemcami,
2) wystawianie faktur, not księgowych oraz naliczeń dotyczących opłat z tytułu użytkowania
lokali oraz dzierżawy gruntu,

3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie rozliczania koszów zużycia
energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody użytkowej,
gazu, wód opadowych, wywozu nieczystości stałych, itp.,
4) naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat i prowadzenie ewidencji zaległości
czynszowych,
5) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych wykazów zaległości czynszowych lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawców gruntów i przekazywanie ich do windykacji,
6) prowadzenie stosownych rejestrów oraz dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu
prowadzonych spraw,
7) raportowanie do Zarządu przynajmniej 1 raz w kwartale o stanie zobowiązań i stopniu
windykacji należności,
8) rozliczanie należności z tytułu dostaw ciepła, wody, itp.,
9) przygotowywanie projektów rozwiązań zmierzających do egzekwowania zaległości
czynszowych,
10) ścisłe współdziałanie z Radcą Prawnym w zakresie podjętych działań zmierzających do
egzekwowania zasądzonych zobowiązań na rzecz Spółdzielni,
11) ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami działu w zakresie ustalenia spłat zaległości,
efektów egzekucji,
12) prowadzenie stosownych rejestrów oraz dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu
prowadzonych spraw windykacyjnych, w tym między innymi:
a. ewidencji wezwań do zapłaty zadłużenia wysyłanych na drukach Krajowego Rejestru
Długów,
b. ewidencji dłużników Spółdzielni ujętych w ewidencji Krajowego Rejestru Długów,
c. ewidencji dłużników posiadających własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
a posiadających wpis w „Księgach wieczystych”, którym zabezpieczono dług wobec
Spółdzielni na ich hipotece,
13) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności,
14) sporządzanie wezwań do zapłaty,
15) podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania zasądzonych zobowiązań,
16) obsługa działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej i bieżąca współpraca z Kierownikiem
Klubu Osiedlowego „Karpatek”,
17) pełnienie zadań administratora zabezpieczenia zbiorów elektronicznych i tworzenia kopii
zapasowych oraz prowadzenia rejestru pracowników – użytkowników systemu
informatycznego, zawierającego dane osobowe, uprawnienia, identyfikator, hasło.

Postanowienia końcowe.
§ 36
Zakres zadań określony niniejszym Regulaminem obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy wchodzące w skład struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz Zarząd.

§ 37
Regulamin Organizacyjny został uchwalony przez Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej uchwałą nr 172/RN/10/2019 z dnia 16.10.2019 r. i wchodzi w życie
z dniem uchwalenia.

