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Regulamin wynagradzania Członków Zarządu SML-W „Rozłogi” w Warszawie.   

 
§ 1 

Zasady wynagradzania stosuje się do: 

- Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni,  

- Zastępcy Prezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora Spółdzielni, 

- Członka Zarządu Spółdzielni. 

§ 2 

1.Wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących te funkcje etatowo (Prezes Zarządu – 
Dyrektor Spółdzielni oraz Zastępca Prezesa Zarządu – Zastępca Dyrektora Spółdzielni) 
składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii. O wysokości wynagrodzenia 
zasadniczego i premii decyduje Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę. 

§ 3 

Osobie niepełniącej etatowo funkcji Prezesa Zarządu lub jego Zastępcy przysługuje 
miesięczny ryczałt w wysokości do minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę. O 
wysokości tego ryczałtu decyduje Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę. 

§ 4 

 Ustala się taryfikator wynagradzania dla Członków Zarządu wymienionych w § 2: 

L.P. STANOWISKO WYNAGRODZENIE ZASADNICZE BRUTTO w zł 

1. Prezes Zarządu – 
Dyrektor Spółdzielni 

5000,00 – 9 000,00 

2. Zastępca  Prezes Zarządu- 
Zastępca Dyrektora 
Spółdzielni 

4000,00 – 8 000,00 

 

§ 5 

1. Maksymalna wysokość premii w postaci procentowego udziału w płacy zasadniczej 
wynosi 20 procent. Premia jest wypłacana za dany miesiąc. W przypadku braku uchwały 
Rady Nadzorczej o obniżeniu lub nieprzyznaniu premii,  jest ona wypłacana w pełnej 
wysokości.  Stosowna uchwała musi zawierać uzasadnienie stanowiące podstawę do 
obniżenia lub pozbawienia premii. 
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2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o przyznaniu jednorazowej nagrody specjalnej, 
dla każdego z trzech członków Zarządu, za szczególne osiągnięcia w zakresie poprawy 
kondycji finansowej Spółdzielni, bądź realizacji zadań inwestycyjnych. Wysokość premii 
zostanie ustalona odpowiednio do skali osiągnięć jednak nie więcej niż 150% miesięcznego 
uposażenia zasadniczego osoby nagrodzonej. Przyznanie powyższej premii wymaga 
pisemnego uzasadnienia. 
 
 

§ 6 

Członkom Zarządu, wymienionym w § 2, premia może być obniżona, bądź nieprzyznana 
jeśli członek Zarządu przekroczył swoje statutowe kompetencje albo nie podejmuje swoich 
statutowych obowiązków. 

§ 7 

Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 01.06.2013 roku. 
 
 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko – Własnościowej „Rozłogi” w Warszawie w dniu 24.05.2013 r. uchwałą nr 
7/2013.  
 
 
 

 


