REGULAMIN
WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORA
NACZELNEGO, ZASTĘPCÓW DYREKTORA ORAZ GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Na podstawie art. 24126 § 2 Kodeksu Pracy i § 108 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni,
Rada Nadzorcza Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala zasady
wynagradzania Członków Zarządu, Dyrektora Naczelnego, Zastępców Dyrektora
oraz Głównego Księgowego w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Składniki wynagrodzenia
§1
1. Członkom Zarządu przysługują na zasadach wskazanych poniżej, następujące
składniki wynagrodzenia:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) nagroda jubileuszowa,
c) odprawa emerytalna, rentowa,
d) nagroda uznaniowa.
2. Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora, oraz Głównemu Księgowemu przysługują
na zasadach wskazanych poniżej, następujące składniki wynagrodzenia
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) nagroda jubileuszowa,
c) odprawa emerytalna, rentowa,
d) nagroda uznaniowa.
3. Dyrektorowi Naczelnemu oraz Zastępcom Dyrektora, w przypadku gdy pełnią
również funkcję Członka Zarządu przysługuje oprócz składników wymienionych
w ust. 2, dodatek funkcyjny.
Wynagrodzenie zasadnicze
§2
1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a), oraz ust. 2 lit. a)
ustalana jest kwotowo, w wysokości, dla:
a) Prezesa Zarządu od 3 do 7,
b) Z-cy Prezesa Zarządu od 3 do 6,
c) Dyrektora Naczelnego od 3 do 7,
d) Z-cy Dyrektora Naczelnego od 3 do 6,
e) Głównego Księgowego od 2 do 5,
krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
w stosunku do daty ustalenia wynagrodzenia.
2. Dyrektorowi Naczelnemu oraz Zastępcom Dyrektora, w przypadku gdy pełnią
również funkcję Członka Zarządu, ustala się wynagrodzenie zasadnicze
w wysokości odpowiednio określonej w ust. 1 lit. c) lub d).
3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu, oraz Dyrektora i Zastępców Dyrektora,
pełniących równocześnie funkcje członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.
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4. Wynagrodzenie dla Głównego Księgowego, Dyrektora Naczelnego i Zastępców
Dyrektora, którzy nie pełnią funkcji Członka Zarządu, ustala Zarząd.
Dodatek funkcyjny
§3
1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 ustalana jest przez
Radę Nadzorczą kwotowo, w wysokości od 20% do 150% przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego nie jest pomniejszana za okres absencji
chorobowej osoby, która go otrzymuje.
Nagroda uznaniowa
1.

2.

3.

4.

§4
Rada Nadzorcza ocenia okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, po przedstawieniu
sprawozdania za rok poprzedni, pracę Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może
podjąć uchwałę o przyznaniu nagrody uznaniowej.
Zarząd ocenia okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, po sporządzeniu
sprawozdania finansowego pracę Głównego Księgowego, Dyrektora Naczelnego
i jego Zastępców, jeśli nie pełnią funkcji Członka Zarządu. Zarząd może podjąć
uchwałę o przyznaniu nagrody uznaniowej.
Rada Nadzorcza może przyznać również, na wniosek Zarządu nagrodę
uznaniową Głównemu Księgowemu, Dyrektorowi Naczelnemu i jego Zastępcom,
jeśli nie pełnią funkcji Członka Zarządu.
Wysokość nagrody uznaniowej nie jest pomniejszana za okresy absencji
chorobowej osoby, która ją otrzymuje.
Nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i rentowa

§5
Członkom Zarządu, Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora oraz Głównemu
Księgowemu przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej oraz odprawy w związku
z nabyciem prawa do emerytury lub renty, przyznawanych na zasadach ogólnych
zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy FSM.
Postanowienia końcowe
§6
Wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym Regulaminie
ustala się w wartościach brutto.
§7
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Fordońskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 14.04.2016r., z mocą obowiązującą od dnia
14.04.2016r.
2. Traci moc Regulamin wynagradzania Dyrektora, Zastępców Dyrektora,
Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego w Fordońskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej z dnia 21.05.2013r.
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