
Zakres 
Czynności, kompetencji i odpowiedzialności 

 
Członek Zarządu wykonuje czynności służbowe zgodnie z zakresem prac, które mu podlegają: 
Kieruje pracą Administracji mając na uwadze możliwie równomierne obciążanie pracą podległych 
pracowników oraz wykorzystanie ich przygotowania zawodowego i ogólnego. 
Przekazuje pracownikom zarządzenia i dyrektywy Zarządu do wiadomości i przestrzegania. 
Członek Zarządu składa raporty z wykonywanych zadań Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej. 
 
I. Zakres odpowiedzialności: 
Członek Zarządu odpowiada za: 
1. Skutki swoich decyzji wynikających z zakresu obowiązków. 
2. Kontrolę i przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p.poż. przez podległych 
pracowników. 
3. Należyte, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych 
obowiązków. 
4. Przestrzeganie regulaminów pracy, przepisów bhp i p.poż. 
5. Zachowanie tajemnicy służbowej. 
6. Właściwe opracowywanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów związanych ze swoją 
działalnością. 
7. Właściwy nadzór nad powierzonym mieniem. 
 
II. Zakres obowiązków  Członka Zarządu: 
Do obowiązków Członka Zarządu należy przede wszystkim: 
1.Obsługa administracyjna obiektów, zasobów lokalowych oraz mieszkańców. 
2. Zapewnienie dostawy mediów (woda zimna, odprowadzanie ścieków, woda ciepła, centralne 
ogrzewanie itp.) oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawierania i aneksowania umów na 
dostawę mediów. 
3.Nadzór nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku w budynkach, na drogach, chodnikach, 
zatokach parkingowych oraz na terenach zielonych objętych administracją, jak również nad 
prowadzeniem prac porządkowych z częstotliwością określoną w obowiązkach gospodarza domu lub 
innego podmiotu prowadzącego tego typu działalność na umowę-zlecenie oraz rozliczanie w/w prac. 
4. Nadzór nad konserwacją terenów zielonych: nad okresowym koszeniem traw, pielęgnacją 
/przycinanie i prześwietlanie/ drzew, krzewów i żywopłotów. 
5. Nadzór nad oczyszczaniem ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz innych zanieczyszczeń z 
chodników, zatok położonych wzdłuż nieruchomości jak również z dróg wewnątrzosiedlowych, 
usuwaniem śliskości z chodników/posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzeń/ usuwanie nadmiaru 
śniegu z dachów , dróg wewnątrzosiedlowych i placów, strącaniem sopli z rynien i gzymsów/. 
6. Wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów /pojemniki, 
kontenery/ oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarno-porządkowym, nie 
wyłączając konieczności stosowania środków dezynfekujących. 
7. Nadzór nad konserwacją urządzeń przydomowych i zabawowych, placów zabaw, wymianą piasku 
w piaskownicach itp. 
8. Nadzór nad prowadzeniem deratyzacji budynków, dezynsekcji i dezynfekcji lokali mieszkalnych 
oraz pomieszczeń wspólnego użytku. 
9. Realizacja zadań w zakresie podnoszenia estetyki zasobów Spółdzielni, w tym planowanie 
zagospodarowania terenu- wygląd, estetyka osiedla, (zieleń, krzewy), usytuowanie koszy. 
10. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg, chodników, zatok i placów oraz terenów zielonych 
objętych administracją. 
11.Przyjmowanie budynków do eksploatacji oraz przekazywanie bezpośrednio użytkownikom lokali 
mieszkalnych, użytkowych oraz garaży. 



12. Nadzór nad prowadzeniem obsługi w zakresie zasiedlania, zwalniania lokali mieszkalnych i 
użytkowych. 
13.Nadzór nad protokólarnym przejmowaniem mieszkań i lokali użytkowych zwalnianych przez 
poprzednich użytkowników oraz ich przekazywaniem użytkownikom. 
14.Nadzór nad rozliczaniem użytkowników z urządzeń i technicznego wyposażenia lokalu. 
15. Techniczna obsługa obiektów i zasobów lokalowych oraz wspólnot mieszkaniowych. 
16. Organizacja planowych przeglądów technicznych wymaganych prawem budowlanym zasobów 
Spółdzielni i zasobów w administracji zleconej. 
17.Nadzór nad terminowym prowadzeniem kontroli i przeglądów stanu technicznego obiektów, 
instalacji i urządzeń technicznych oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją 
zaleceń i ustaleń wynikających z przeprowadzonych przeglądów. 
18. Sporządzanie planu potrzeb remontowych budynków w składzie rzeczowo- finansowym. 
19. Ocena pilności realizacji potrzeb remontowych, uczestniczenie w komisjach przetargowych, 
wprowadzanie wykonawcy na obiekt, nadzorowanie robót, udział w odbiorach wykonanych robót. 
20. Przejmowanie, kompletowanie, przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej 
budynków i obiektów oraz prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego, 
przepisami dozoru technicznego dla obiektów i urządzeń technicznych . 
21. Wnioskowanie w sprawach dotyczących kształtowania odpowiedniego poziomu kosztów. 
22. Racjonalne gospodarowanie materiałami niezbędnymi do zabezpieczenia właściwej działalności 
eksploatacyjnej. 
23. Prowadzenie i ewidencjonowanie zgłoszeń, interwencji oraz wniosków mieszkańców i załatwianie 
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
24. Organizowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii  instalacji i urządzeń 
technicznych. 
25. Zabezpieczenie narzędzi i materiałów dla podległych pracowników. 
26.Rozliczanie zakupu materiałów oraz narzędzi. 
27. Zapewnienie podległym pracownikom odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z wymogami bhp. 
28.Nadzór nad celowością zużycia materiałów oraz prawidłowym ich rozliczaniem. 
29. Utrzymanie w stanie gotowości urządzeń p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
30. Odczytywanie liczników wody, cwu i co w węzłach budynków, liczników energii elektrycznej w 
częściach wspólnych budynków oraz nadzór nad odczytami liczników zimnej i ciepłej wody w lokalach 
mieszkalnych. 
31.Kontrola instalacji zimnej i ciepłej wody w częściach wspólnych budynków oraz w lokalach 
mieszkalnych pod katem wycieków, kradzieży itp. nieprawidłowości. 
32.Nadzór nad funkcjonowaniem węzłów cieplnych w budynkach. 
33.Analizowanie kosztów zużycia energii cielnej, wody oraz energii elektrycznej w węzłach cieplnych 
oraz klatkach schodowych i piwnicach budynków. 
34. Podejmowanie działań minimalizujących zużycie energii na potrzeby co i cwu. 
35. Współdziałanie z ubezpieczycielami w zakresie wyjaśniania przyczyn powstania szkód, ich 
likwidacji i ich refundacji.  
36.Prowadzenie ewidencji zaistniałych szkód i wypłaconych odszkodowań. 
37.Znajomość wszystkich obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dot. powierzonego 
stanowiska pracy. 
38. Kontrola wykonywania usług oraz faktur z te usługi. 
39. Utrzymywanie stałego kontaktu z Samorządem Mieszkańców, udział w zebraniach z 
mieszkańcami, uwzględnianie jego uwag opinii i propozycji. 
 
 
 
 
 



 

 

  

   

 

  

 


