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Uchwała nr XII/2021 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie                                        

z dnia 30.06.2021 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni, w tym ustaleniem 

nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni. 

§ 1 

Działając na podstawie § 110 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie dokonuje zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Spółdzielni przyjętego uchwałą nr XV/19 Rady Nadzorczej 

Spółdzielni podjętą dnia 18.06.2019 r. wraz z ustaleniem schematu 

organizacyjnego/struktury organizacyjnej Spółdzielni, w następujący sposób: 

1) Uchyla się § 6 Regulaminu, 

2) § 8 ust. 1 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Pracownicy pionu ogólnego i pionu finansowo – księgowego zajmują od 

trzech do dziewięciu jednoosobowych stanowisk pracy. W kwestiach 

dotyczących obowiązków pionu ogólnego pracownicy podlegają 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu, natomiast w kwestiach dotyczących 

obowiązków pionu finansowo – księgowego podlegają bezpośrednio 

Głównej Księgowej/Głównemu Księgowemu. Osoba sprawująca funkcję 

Głównej Księgowej/Głównego Księgowego podlega bezpośrednio 

Prezesowi Zarządu. Pracownicy pionu ogólnego i pionu finansowo – 

księgowego ( w tym Główna Księgowa/Główny Księgowy) są służbami 

wykonawczymi Spółdzielni realizującymi polecenia Prezesa Zarządu, 

zadania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

Statutu, regulaminów Spółdzielni, instrukcji wewnętrznych wydanych 

przez Zarząd oraz uchwał, zarządzeń i decyzji organów Spółdzielni. 

Szczegółowy zakres czynności dla tych pracowników określają zakresy 

czynności dedykowanych pracownikom, które dołączane są do akt 

pracowników., 

3) § 11 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie: 

Pion finansowo – księgowy zajmuje się realizacją gospodarki finansowej i 

rachunkowości Spółdzielni tj. poprzez prowadzenie rozliczeń finansowych i 

podatkowych, analizę wykorzystania środków finansowych będących w 

posiadaniu Spółdzielni, rejestrację dokumentów w systemie finansowo – 



2 

 

księgowym oraz odpowiedni obieg dokumentów księgowych, sporządzanie 

sprawozdawczości finansowej i planów rzeczowo – finansowych, 

prowadzenie rozliczeń z lokatorami z tytułu opłat czynszowych., 

4) W § 12 w pkt 1 Regulaminu zwrot „Głównego Księgowego” zastępuje się 

zwrotem „Głównej Księgowej/Głównego Księgowego”., 

5) § 14 Regulaminu uzyskuje nowe, następujące brzmienie: 

Struktura organizacyjna Spółdzielni przedstawia się następująco: 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

§ 2 

Uchyla się uchwałę nr I/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni podjętą dnia 

26.01.2021r. 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 30.06.2021 r. 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej   Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

 

………………………………………………….  …………………………………………………… 

PREZES ZARZĄDU 
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(3-9 STANOWISKA PRACY) 
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 (2 STANOWISKA PRACY) 

 


