
 Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu 

 

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. składa się z dwóch członków: Prezes Zarządu i 

Wiceprezes Zarządu. 

 

1. Prezes Zarządu: 

Odpowiedzialny jest za: 

a) kierowanie pracą Zarządu, 

b) nadzór i kontrola spółek zależnych w zakresie prowadzonej przez zarząd holdingu 

strategii działania, 

c) nadzór pracy działów: handlowego, prawnego, biura zarządu, oraz niekiedy 

audytu wewnętrznego, 

d) zapewnienie terminowej realizacji ustalonych zadań dla Spółek Grupy, 

e) uczestnictwo w przygotowywaniu i negocjacjach ofert handlowych, 

f) aktywne pozyskiwanie nowych kontrahentów,  negocjowanie warunków i ciągłości 

dostaw, 

g) sterowanie realizacją ustalonych dla Spółek zadań ekonomicznych, poprzez 

operatywne roczne plany Spółek Grupy i kontrolę realizacji planów, 

h) identyfikacja i analiza trendów rynkowych w celu budowania strategii długo i 

krótkookresowych 

i) zapewnienie dyscypliny pracy, oraz ładu i porządku w miejscu pracy. 

j) stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

p. poż, oraz ochrony  środowiska w obszarze eksploatowanych pomieszczeń. 

k) przestrzeganie procedur i instrukcji Systemu Jakości i dokumentów związanych i 

dotyczących stanowiska  pracy  zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 

l) delegowanie swoich obowiązków i uprawnień na podległych pracowników, 

m) wydawanie podległym pracownikom poleceń i zadań wynikających z toku, 

rozmiarów pracy, 

n) dokonywanie wszelkich zmian w planach wykonywanych przez  wszystkie działy, 

o) nadzorowanie procesów realizowanych we wszystkich działach,  

p) zatwierdzania wewnętrznych instrukcji organizacyjnych regulujących przebieg 

czynności, metody pracy i formy i informacji i powiązań między 

podporządkowanymi grupami i stanowiskami pracy, 

q) zarządzanie Spółką zgodnie z Statutem Spółki Vistal Gdynia S.A oraz przepisami 

prawa w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Pracy oraz innych 

przepisów prawa w tym zakresie  

r) wsparcie i zapewnienie dostępności zasobów dla skuteczności i efektywności 

systemów zarządzania  organizacji: jakością (ISO 9001.2015), ochroną środowiska 

(ISO 14001.2015), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001.2007), 

bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001.2013), 

s) zapewnienie zintegrowania wymagań systemów zarządzania z kontekstem i 

procesami biznesowymi organizacji, 

t) wsparcie innych członków Kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach 

ich odpowiedzialności. 

 

 

 

 



Bogdan Malc - Wiceprezes Zarządu   

Odpowiedzialny jest za: 

a) kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy 

b) nadzór i kontrola nad realizacji planu rocznego oraz długoterminowych planów 

finansowych 

c) nadzór pracy działów: księgowego, finansowego, rozliczeń i umów, IT i ERP oraz 

niekiedy audytu wewnętrznego 

d) współpraca z zarządami spółek zależnych i radami nadzorczymi w zakresie 

prowadzonej przez zarząd holdingu polityki finansowej 

e) opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu zarządzania finansami, a w 

szczególności pozyskiwania środków finansowych i sterowania przepływami 

finansowymi, 

f) monitoring bieżącej sytuacji finansowej- sporządzanie informacji dla Zarządu 

g) analiza kursów walut oraz ocena skutków zmiany kursu 

h) nadzór i kontrola prac związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym. 

i) opiniowanie projektów planów inwestycyjno-remontowych pod względem 

możliwości finansowania poszczególnych zadań planu ze środków własnych lub 

finansowania środkami obcymi 

j) analiza i kontrola kosztów 

k) koordynację spraw handlowych, prawnych i ubezpieczeniowych w zakresie 

finansowym 

l) prowadzenie ewidencji i harmonogramów i tematyki posiedzeń rad nadzorczych 

dla poszczególnych spółek  kapitałowych 

m) dbałość o wizerunek firmy 

n) politykę zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w 

podległych działach 

o) zapewnienie dyscypliny pracy, oraz ładu i porządku w miejscu pracy. 

p) kierowanie pracą bezpośrednio podległych pracowników. 

q) stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

p. ppoż., oraz 

r) ochrony  środowiska w obszarze eksploatowanych pomieszczeń. 

s) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego 

t) wsparcie i zapewnienie dostępności zasobów dla skuteczności i efektywności 

systemów zarządzania  organizacji: jakością (ISO 9001.2015), ochroną środowiska 

(ISO 14001.2015), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001.2007), 

bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001.2013), 

u) zapewnienie zintegrowania wymagań systemów zarządzania z kontekstem i 

procesami biznesowymi organizacji, 

v) wsparcie innych członków Kierownictwa w wykazywaniu przywództwa w obszarach 

ich odpowiedzialności. 

 


