
STATUT

„SPOŁEM” LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
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I. Postanowienia ogólne

§  1

Spółdzielnia nosi nazwę "Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie –

zwana dalej  „Spółdzielnią”,  która działa w oparciu o ustawę z dnia 16 września

1982 r. – Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz niniejszy statut.

§  2

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lublin.

§  3

1. Spółdzielnia  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem  nieograniczonej  liczby  osób

o  zmiennym  składzie  osobowym  i  zmiennym  funduszu  udziałowym,  które

w  interesie  swoich  członków  prowadzi  wspólną  działalność  gospodarczą,

społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska.

2. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§  4

Przedmiotem działalności  Spółdzielni zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

(PKD) jest:

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach z przewagą żywności, napojów 

i wyrobów tytoniowych,                     47.11.Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.21.Z

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.22.Z

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.23.Z
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Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich

i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.24.Z

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.25.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona

 w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.26.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.43.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.51.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć

podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.53.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.54.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,                     47.59.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,                     47.61.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.62.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.63.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.65.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona 
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w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.71.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.72.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.73.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,                     47.75.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

prowadzona na straganach i targowiskach,                     47.81.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży

wysyłkowej lub internet,                     47.91.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, 

olejów i tłuszczów jadalnych,                     46.33.Z

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,                     46.34.A

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,                     46.34.B

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych 

i piekarskich,                     46.36.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,                    46.37.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby,

skorupiaki i mięczaki,                     46.38.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,                     46.31.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów

i wyrobów tytoniowych,                     46.39.Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,                     46.43.Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,                     46.47.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego

oraz części do niego,                     46.52.Z
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Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,                     46.90.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby 

z mięsa drobiowego,                     10.13.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,                     10.85.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, 

gdzie indziej niesklasyfikowana,                     10.89.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów

mącznych,                     10.73.Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich

i ciastek,                     10.71.Z

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych

wyrobów ciastkarskich i ciastek,                     10.72.Z

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,                     56.10.A

Ruchome placówki gastronomiczne,                     56.10.B

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering),                     56.21.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,                     56.29.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów,                     56.30.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi 

lub dzierżawionymi,                     68.20.Z

Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,                     69.20.Z

Działalność agencji reklamowych,                     73.11.Z

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 

w mediach drukowanych,                     73.12.B

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

w mediach elektronicznych (Internet),                     73.12.C

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 
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w pozostałych mediach,                     73.12.D

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,                     43.11.Z

Przygotowanie terenu pod budowę,                     43.12.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych,                     43.21.Z

Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych i klimatyzacyjnych,                     43.22.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,                     43.29.Z

Tynkowanie,                     43.31.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,                     43.33.Z

Malowanie i szklenie,                     43.34.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych,                     43.39.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,                     43.91.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane,                     43.99.Z

Transport drogowy towarów,                     49.41.Z

Działalność taksówek osobowych,                     49.32.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz 

dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,                     77.39.Z

Naprawa i konserwacja maszyn,                     33.12.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,                     33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,                     33.14.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,                     33.20.Z

Produkcja pozostałych mebli,                     31.09.Z

Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,                     95.24.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu,

nasion i pasz dla zwierząt                     46.21.Z
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§  5

Spółdzielnia może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami

gospodarczymi we wszystkich formach przewidzianych prawem.

II. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i obowiązki

§  6

1. Członkami Spółdzielni mogą być:

1) osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych,

2) spółdzielnie uczniowskie (na zasadach osób fizycznych),

3) osoby prawne.

2. Nie  mogą  być  członkami  Spółdzielni  osoby  prowadzące  działalność

konkurencyjną  wobec  Spółdzielni  oraz  organizacje  społeczne  i  polityczne

z wyjątkiem organizacji  związkowych działających dotychczas w Spółdzielni

wg stanu na dzień 31.12.1996 r.

§  7

1. Członków  przyjmuje  Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  na  podstawie  złożonej

pisemnej deklaracji.

2. Deklaracja  powinna  być  podpisana  przez  przystępującego  do  Spółdzielni

i powinna zawierać jego imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania

oraz ilość zadeklarowanych udziałów, źródło uzyskiwania przychodów. Jeżeli

przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę, siedzibę, ilość udziałów.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu

Rady  Nadzorczej,  nie  później  niż  w  ciągu  3  miesięcy  od  dnia  złożenia

deklaracji.

4. O  uchwale  odmawiającej  przyjęcia,  zainteresowany  powinien  być

zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie
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powinno zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się do Zebrania

Przedstawicieli w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

5. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli,

przypadającym po jego wniesieniu.

§  8

1. Przystępujący  do  Spółdzielni  obowiązany  jest  wpłacić  wpisowe  oraz

zadeklarować i wpłacić 1 udział jednorazowo lub ratalnie w terminie 1 roku od

daty złożenia deklaracji z tym, że pierwsza rata wynosi 30% wartości udziału.

2. Wpisowe wynosi:

1) 20,- zł dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich,

2) 5.000,- zł dla osób prawnych.

3. Udział wynosi:

1) 500,- zł dla osób fizycznych i spółdzielni uczniowskich,

2) 1000,- zł dla osób prawnych.

4. Członek może zadeklarować i wnieść nieograniczoną ilość udziałów.

5. Zmiany  deklarowanej  ilości  udziałów członek zgłasza  na  piśmie.  Zmiany  te

wymagają podjęcia odpowiedniej uchwały w trybie określonym w § 7 pkt. 3

statutu.

6. Członek  może  w  deklaracji  lub  odrębnym  piśmie  wskazać  osobę,  której

Spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego

tytułu nie należy do spadku.

7. Przed ustaniem członkostwa członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat

dokonanych  na  udziały  (nie  dotyczy  to  jednak  wpłat  przekraczających  ilość

deklarowanych  udziałów).  Zwrot  tych  wpłat  nie  może  nastąpić  przed

zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok w którym członek wystąpił

z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie

strat Spółdzielni.
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8. Członek  Spółdzielni  uczestniczy  w  pokrywaniu  strat  do  wysokości

zadeklarowanych udziałów.

9. Członek  Spółdzielni  nie  odpowiada  wobec  wierzycieli  Spółdzielni  za  jej

zobowiązania.

§  9

1. Członek ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Spółdzielni;

2) brać  czynny  udział  w  życiu  Spółdzielni  i  zgłaszać  wnioski  w  sprawach

związanych z jej działalnością i żądać ich rozpatrzenia przez właściwe organy

Spółdzielni;

3) uczestniczyć z głosem decydującym na zebraniach oceniających działalność

Spółdzielni;

4) uczestniczyć  w podziale  nadwyżki  bilansowej  zgodnie  z  uchwałą  Zebrania

Przedstawicieli;

5) korzystać z usług i świadczeń Spółdzielni na zasadach określonych uchwałą

Rady Nadzorczej;

6) przeglądać  roczne  sprawozdanie  z  działalności  Spółdzielni,  łącznie  ze

sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli  podlega ono

obowiązkowemu  badaniu,  zaznajomienia  się  z  uchwałami  organów

Spółdzielni,  protokołami  obrad  organów  Spółdzielni,  protokołami  lustracji

i  realizacją  wniosków  polustracyjnych,  umowami  zawieranymi  przez

Spółdzielnię z osobami trzecimi;

7) odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał organów

Spółdzielni  w  sprawach  między  członkiem  a  Spółdzielnią  w  sposób

i terminach określonych w statucie;

8) zaskarżyć do sądu uchwały organów Spółdzielni z powodu ich niezgodności

z przepisami prawa i statutu.
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2. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich

członków równe. Każdy członek dysponuje jednym głosem niezależnie od ilości

udziałów.

3. Spółdzielnia  może  odmówić  członkowi  wglądu  do  umów  zawieranych

z osobami trzecimi,  jeżeli  naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli  istnieje

uzasadniona  obawa,  że  członek  wykorzysta  pozyskane  informacje  w  celach

sprzecznych z interesem Spółdzielni  i  przez to wyrządzi  Spółdzielni  znaczną

szkodę. Odmowa powinna być uzasadniona.

4. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię

z osobami trzecimi, może złożyć w terminie siedmiu dni  od dnia doręczenia

pisemnej odmowy, wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni

do udostępnienia tych umów.

§ 10

1. Członek ma obowiązek:

1) przestrzegać  przepisów  prawa,  postanowień  statutu  i  opartych  na  nich

regulaminach;

2) dbania  o  dobro  i  rozwój  Spółdzielni  oraz  uczestniczenia  w realizacji  jej

zadań statutowych;

3) wpłacić  wpisowe  i  zadeklarowane  udziały  wskazane  w  deklaracji  oraz

uzupełniać  udziały  do  jego  pełnej  wysokości  uchwalonej  przez  Zebranie

Przedstawicieli; 

4) zawiadamiać  Spółdzielnię  o  zmianie  danych  zawartych  w  deklaracji

przystąpienia do Spółdzielni;

5) uczestniczyć  w  pokrywaniu  strat  Spółdzielni  do  wysokości

zadeklarowanych udziałów;

6) dokonywać, w miarę możliwości, zakupów w placówkach Spółdzielni;

7) chronić mienie Spółdzielni;
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8) chronić sprawy stanowiące tajemnicę służbową I handlową Spółdzielni.

III. Ustanie członkostwa

§ 11

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1) wystąpienie członka,

2) wykluczenie członka,

3) wykreślenie członka,

4) śmierci członka.

2. Członek może  wystąpić  ze  Spółdzielni  za  2-tygodniowym wypowiedzeniem,

złożonym  na  piśmie  w  siedzibie  Zarządu,  najpóźniej  na  30  dni  przed

zakończeniem roku kalendarzowego. Za datę wystąpienia uważa się następny

dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

3. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku gdy z jego winy

umyślnej  lub  z  powodu  rażącego  niedbalstwa  dalsze  pozostawanie

w Spółdzielni  nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni  lub

dobrymi obyczajami, np.:

1) świadomie  szkodzi  Spółdzielni,  prowadzi  działalność  konkurencyjną

w stosunku do działalności Spółdzielni lub w inny sposób działa wbrew jej

interesom;

2) dokonuje  zakupów  względnie  korzysta  z  usług  i  świadczeń  Spółdzielni

w celach spekulacyjnych;

3) został  prawomocnym  wyrokiem  sądowym  skazany  za  przestępstwo

przeciwko mieniu.

4. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez

niego niezawinionych może  być  pozbawiony członkostwa przez  wykreślenie

z rejestru członków, w szczególności, gdy:

12



1) nie wpłacił, bądź nie uzupełnił w terminie zadeklarowanego udziału;

2) utracił inne przymioty wymagane od członka.

5. Wykluczenia  lub  wykreślenia  członka  z  rejestru  dokonuje  Rada  Nadzorcza

z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  Zarządu,  po  uprzednim  wysłuchaniu

wyjaśnień zainteresowanego:

1) Rada  Nadzorcza  zobowiązana  jest  zawiadomić  członka  na  piśmie  wraz

z uzasadnieniem o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie

dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały;

2) uzasadnienie  powinno  w  szczególności  przedstawiać  motywy,  którymi

kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje

przesłanki wykluczenia lub wykreślenia, określone w statucie Spółdzielni;

3) zawiadomienia  o  wykreśleniu  lub  wykluczeniu  zwrócone  z  powodu  nie

zgłoszenia  przez  członka  zmiany  podanego  przez  niego  adresu,  bądź

w wypadku nie podjęcia ma moc prawną doręczenia;

6. Członka  zmarłego  skreśla  się  z  rejestru  Spółdzielni  ze  skutkiem  od  dnia,

w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni skreśla

się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

7. Wykluczony albo wykreślony członek ma prawo:

1) odwołać  się  od  uchwały  o  wykluczeniu  albo  wykreśleniu  do  Zebrania

Przedstawicieli zgodnie z § 16 pkt 4 statutu Spółdzielni;

2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od

dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

8. Odwołujący  się  członek  Spółdzielni  powinien  być  zawiadomiony  o  terminie

Zebrania Przedstawicieli co najmniej trzy tygodnie przed terminem i ma prawo

być obecny przy rozpatrywaniu odwołania.

9. Wykluczenie albo wykreślenie członka staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego  upływu  terminu  do  zaskarżenia  do  sądu  uchwały  Rady
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Nadzorczej,  chyba  że  członek  przed  upływem  tego  terminu  wniósł

odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli;

2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania

Przedstawicieli;

3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady

Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

§ 12

W razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania

upadłościowego  w  ciągu  roku  od  dnia,  w  którym  członek  przestał  należeć  do

Spółdzielni, obowiązany jest on wobec Spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu

jej strat, tak jak gdyby był nadal jej członkiem.

§ 13

1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania

finansowego za rok w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.

2. Wypłata  powinna  nastąpić  w  ciągu  miesiąca  od  dnia  zatwierdzenia

sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.

3. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz  innego

majątku  Spółdzielni  w  okresie  jej  działalności  z  zastrzeżeniem  art.125§  5a

Prawa spółdzielczego.

4. Roszczenie  o  wypłatę  udziałów,  udziału  w  nadwyżce  bilansowej  ulegają

przedawnieniu z upływem trzech lat.

§ 14

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska,

datę  urodzenia,  miejsce zamieszkania,  wysokość zadeklarowanych i  wniesionych

udziałów,  zmiany  tych  danych,  datę  przyjęcia  w  poczet  członków,  datę

wypowiedzenia członkostwa i jego ustanie.

§ 15
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Zarząd  Spółdzielni  powinien  wydać  każdemu  członkowi  na  jego  żądanie  odpis

obowiązującego  statutu  oraz  umożliwić  zaznajomienie  się  z  regulaminami

wydanymi na podstawie statutu.

IV. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 16

1. Wnioski  i  skargi  skierowane  do  Rady  Nadzorczej  powinny  być  rozpatrzone

w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy od

daty  złożenia.  O  sposobie  załatwienia  wniosku  Rada  zawiadamia

zainteresowanego na piśmie.

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku

członkostwa Rada  Nadzorcza  obowiązana jest  podać  uzasadnienie  i  pouczyć

członka o prawie wniesienia odwołania do Zebrania Przedstawicieli w terminie

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3. Od uchwały Rady Nadzorczej członkowi przysługuje prawo odwołania się do

Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie

wraz  z  uzasadnieniem.  Odwołanie  powinno  być  rozpatrzone  na  najbliższym

Zebraniu Przedstawicieli.

4. Uchwała Zebrania Przedstawicieli jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym

ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu

się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

5. W  przypadku  wniesienia  przez  członka  odwołania  w  postępowaniu

wewnątrzspółdzielczym  bieg  przedawnienia  i  terminów  zawitych  ulega

zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie

dłuższy  niż  rok  od  dnia,  w  którym organ  odwoławczy  powinien  rozpatrzyć

odwołanie.

§ 17
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1. Wniesienie odwołania  w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie  ogranicza

dochodzenia przez członka jego praw na drodze sądowej.

2. W  wypadku  zaskarżenia  przez  członka  uchwały  w  postępowaniu

wewnątrzspółdzielczym i sądowym  postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega

umorzeniu.

V. Organy Spółdzielni

§ 18

1. Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli),

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd,

4) Zebranie Grup Członkowskich.

2. Wybory do organów Spółdzielni,  o których mowa w § 18. pkt.  1.  ppkt.  1-3,

dokonywane  są  w głosowaniu  tajnym z  nieograniczonej  liczby  kandydatów.

Odwołanie  członka  organu  następuje  także  w  głosowaniu  tajnym.  Przy

obliczaniu  wymaganej  większości  głosów,  dla  podjęcia  uchwały przez  organ

Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

3. Tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w § 18. pkt. 1. ppkt. 1-4

oraz  sposób  i  warunki  podejmowania  uchwał  przez  te  organa  określa  statut

i przewidziane w nim regulaminy tych organów.

WALNE ZGROMADZENIE (ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI)

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. W przypadku gdy

liczba  członków  Spółdzielni  przekroczy  200  osób,  Walne  Zgromadzenie

członków  zostaje  zastąpione  przez  Zebranie  Przedstawicieli.  Prawa
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przysługujące ogółowi członków w sprawach Spółdzielni wykonują w drodze

uchwał obecni na Zebraniu Przedstawiciele, wybrani stosownie do postanowień

niniejszego statutu.

2. Kadencja przedstawicieli trwa 4 lata.

3. Przedstawiciel  może  brać  udział  w  Zebraniu  tylko  osobiście,  z  prawem  do

1 głosu.

4. Osoby  prawne  uczestniczą  w  Zebraniu  przez  ustalonego  w  tym  celu

pełnomocnika, z prawem do 1 głosu.

5. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonuje się na Zebraniach

Grup  Członkowskich  w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością  głosów

członków  obecnych  na  Zebraniu,  proporcjonalnie  do  ilości  członków

zgrupowanych  w  obwodzie  wg  rejestru  na  dzień  31  grudnia  roku

poprzedzającego  wybory  w  ilości  10  osób  na  1000  członków.  Liczbę

przedstawicieli określa Rada Nadzorcza.

6. Członkowie Rady nie będący przedstawicielami, członkowie Zarządu oraz inne

zaproszone osoby, biorą udział w Zebraniu z głosem doradczym.

7. Członkowie  Spółdzielni  nie  będący  przedstawicielami  mogą  uczestniczyć

w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu.

8. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy

eksperta.  Osoby,  z  których  pomocy  korzysta  członek  nie  są  uprawnione  do

zabierania głosu.

§ 20

1. Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz do roku,

w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd Spółdzielni zawiadamia

przedstawicieli imiennie na dwa tygodnie przed datą Zebrania. W tym samym

terminie  Zarząd  zawiadamia  pisemnie  związek  rewizyjny,  w  którym
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Spółdzielnia  jest  zrzeszona  oraz  Krajową  Radę  Spółdzielczą.  Pozostałych

członków Zarząd zawiadamia w czasie Zebrań Grup Członkowskich oraz przez

wywieszone informacje w placówkach Spółdzielni.

3. Zebranie Przedstawicieli może być zwołane na żądanie:

1) Rady Nadzorczej Spółdzielni,

2) 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

3) Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby

członków Spółdzielni,

4) przynajmniej 1/5 liczby członków Spółdzielni.

4. Żądanie  zwołania  Zebrania  Przedstawicieli  powinno  być  złożone  na  piśmie

z podaniem celu jego zwołania.

5. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli w myśl § 20. pkt. 3,

mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad,

pod  warunkiem  wystąpienia  z  tym  żądaniem  najpóźniej  na  10  dni  przed

Zebranie  Przedstawicieli,  a  Zarząd  o  uzupełnieniu  porządku  obrad  powinien

zawiadomić przedstawicieli pisemnie na 6 dni przed Zebraniem.

6. W przypadkach wskazanych w § 20. pkt. 3. Zebranie Przedstawicieli zwołuje się

w  takim  terminie,  aby  mogło  się  ono  odbyć  w  ciągu  6  tygodni  od  dnia

wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Krajowy

Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada

Spółdzielcza.

§ 21

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności  gospodarczej  oraz społecznej

i kulturalnej;

2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

3) rozpatrywanie  sprawozdań  Rady,  zatwierdzanie  sprawozdań  rocznych
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i  sprawozdań  finansowych  oraz  podejmowanie  uchwał  co  do  wniosków

członków  Spółdzielni,  Rady  lub  Zarządu  w  tych  sprawach  i  udzielanie

absolutorium członkom Zarządu;

4) rozpatrywanie  wniosków polustracyjnych  z  działalności  Spółdzielni  oraz

podejmowanie uchwał w tym zakresie;

5) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  podziału  nadwyżki  bilansowej  lub

sposobu pokrycia strat;

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub

innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związków lub innych

organizacji  gospodarczych  i  występowania  z  nich  oraz  upoważnianie

Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

8) oznaczanie  najwyższej  sumy  zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia  może

zaciągnąć;

9) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  połączenia  się  Spółdzielni,  podziału

Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał

Rady;

11)  uchwalanie zmian statutu Spółdzielni;

12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;

13) uchwalanie  Regulaminów  Obrad  Zebrania  Przedstawicieli  Spółdzielni,

Zebrania Grup Członkowskich  i Regulaminu Rady Nadzorczej;

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie – Prawo

spółdzielcze lub statucie Spółdzielni.

§ 22

1. Zebranie  Przedstawicieli  może  podejmować  uchwały  jedynie  w  sprawach

objętych  porządkiem  obrad,  podanym  do  wiadomości  członków  w  terminie
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i w sposób określony w § 20. statutu.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

w obecności  co  najmniej  połowy uprawnionych do  głosowania  z  wyjątkiem

uchwał, dla których ustawa lub statut stanowią inaczej.

3. Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni otwiera i prowadzi przewodniczący Rady

lub  jego  zastępca.  Zebranie  Przedstawicieli  może  wybrać  innego

przewodniczącego  spośród  przedstawicieli.  Jeżeli  przewodniczący  Rady

Nadzorczej lub jego zastępca nie są przedstawicielami – wybór jest konieczny.

4. Z obrad Zebrania Przedstawicieli  sporządza się protokół,  który powinien być

podpisany  przez  przewodniczącego  i  sekretarza  Zebrania.  Protokóły

przechowuje Zarząd co najmniej przez 10 lat.

5. Protokóły  są  jawne  dla  członków  Spółdzielni,  przedstawicieli  związku

rewizyjnego,  w  którym  Spółdzielnia  jest  zrzeszona  oraz  Krajowej  Rady

Spółdzielczej.

§ 23

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków i wszystkie

jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała  sprzeczna  z  postanowieniami  statutu  bądź  dobrymi  obyczajami  lub

godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka

może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie

uchwały.  Jednakże  prawo  zaskarżenia  uchwały  w  sprawie  wykluczenia  lub

wykreślenia  członka  przysługuje  wyłącznie  członkowi  wykluczonemu  albo

wykreślonemu.

5. Jeżeli  Zarząd  wytacza  powództwo,  Spółdzielnię  reprezentuje  pełnomocnik

ustanowiony przez Radę Nadzorczą.
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6. Powództwo  o  uchylenie  uchwały  Zebrania  Przedstawicieli  powinno  być

wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli,

jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli na

skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia

wiadomości  przez  tego  członka  o  uchwale,  nie  później  jednak,  niż  przed

upływem roku od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli.

7. Jeżeli  ustawa lub statut  wymagają zawiadomienia członka o uchwale,  termin

sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób

wskazany w statucie.

8. Orzeczenie  sądu  ustalające  nieistnienie  albo  nieważność  uchwały  Zebrania

Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich

członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

RADA NADZORCZA

§ 24

1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2. Radę  Nadzorczą  Spółdzielni,  w  liczbie  9-11  osób  wybiera  na  cztery  lata

Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3. Do  Rady  mogą  być  wybierani  wyłącznie  członkowie  Spółdzielni  spośród

kandydatów  zgłoszonych  na  Zebraniu  Przedstawicieli  Spółdzielni.  Proporcje

miejsc mandatowych członków konsumentów I pracowników określa regulamin

obrad  Zebrania  Przedstawicieli  na  którym dokonywany  będzie  wybór  Rady.

Pracownicy Spółdzielni  nie  mogą stanowić więcej,  niż  25% wybranej  Rady.

Jeżeli  członkiem Spółdzielni  jest  osoba prawna, do Rady może być wybrana

osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

4. Przed  upływem  kadencji  członek  Rady  może  być  odwołany  przez  Zebranie

Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
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5. Mandat członka Rady wygasa na skutek:

1) śmierci członka,

2) rezygnacji złożonej na piśmie,

3) odwołania przez Zebranie Przedstawicieli.

6. Zebranie  Przedstawicieli  może  dokonać  wyboru  uzupełniającego  do  końca

kadencji Rady w trybie określonym w § 24. pkt. 2 i 3 statutu.

7. Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem

lub  zaniechaniem  sprzecznym  z  prawem  lub  postanowieniami  statutu

Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 25

1. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec

Spółdzielni, a w szczególności być właścicielami, prowadzić lub uczestniczyć

jako  wspólnicy  albo  członkowie  władz  w  podmiotach  gospodarczych

prowadzących  działalność  konkurencyjną  wobec  Spółdzielni.  Naruszenie

zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje

inne skutki prawne, przewidziane w odrębnych przepisach.

2. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, określonego

w §  25.  pkt.  1.  statutu  –  Rada  zawiesza  go  w czynnościach  do  następnego

Zebrania Przedstawicieli, które podejmuje stosowną uchwałę.

§ 26

1. Do zakresu działania Rady należy: 

1) uchwalanie  planów  gospodarczych  i  programów  działalności  społecznej

i kulturalnej;

2)  nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań

gospodarczych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przestrzegania  przez
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Spółdzielnię praw jej członków,

c) dokonywanie  kontroli  funkcjonowania  zakładów,  placówek  oraz  innych

jednostek organizacyjnych Spółdzielni,

d) przeprowadzanie  kontroli  nad  sposobem  załatwiania  przez  Zarząd

wniosków organów Spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz

nabycia zakładu lub jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystępowania  do  organizacji

społecznych oraz występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;

7) składanie  Zebraniu  Przedstawicieli  sprawozdań  zawierających

w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

8) wybór i odwoływanie członków Zarządu;

9) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych,  dokonywanych

między  Spółdzielnią  a  członkiem  Zarządu  lub  dokonywanych  przez

Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni

przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch

członków Rady przez nią upoważnionych;

10) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków ze

Spółdzielni;

11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie Spółdzielni.

§ 27

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad, podejmowane

są  jawnie,  zwykłą  większością  głosów  przy  udziale  co  najmniej  połowy  jej

członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Wyjątek stanowią uchwały

o wyborze lub odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni,  które  podejmowane są
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w sposób określony w § 29 statutu.

§ 28

1. Na pierwszym swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera  ze  swego grona

w  głosowaniu  jawnym  Prezydium  w  składzie  3  osób,  a  mianowicie:

przewodniczącego  Rady,  jego  zastępcę  i  sekretarza.  Przewodniczącym  Rady

i jego zastępcą nie mogą być pracownicy Spółdzielni.

2. Zadaniem  Prezydium  Rady  jest  organizowanie  i  przygotowanie  prac  Rady

Nadzorczej.

3. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółdzielni, pełnomocnicy

Zarządu,  osoby  zajmujące  się  interesami  konkurencyjnymi  w  rozumieniu

§ 25 pkt  1  statutu,  pracownicy  Spółdzielni  zajmujący stanowiska:  głównego

księgowego, radcy prawnego, kierownika i zastępcy zakładu, sklepu, działu lub

innej  komórki  organizacyjnej  bezpośrednio  podporządkowanej  członkowi

Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej

działalności  gospodarczej  Spółdzielni  w  związku  małżeńskim  albo  stosunku

pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej  i  w  drugim  stopniu  linii

bocznej.

4. Rada  Nadzorcza  może  powołać  stałe  lub  czasowe komisje  do  wykonywania

poszczególnych zadań Rady. Szczegółową organizację prac Rady Nadzorczej,

Prezydium i Komisji określa regulamin Rady Nadzorczej.

5. W celu  wykonania  swoich  zadań  Rada  Nadzorcza  może  żądać  od  Zarządu,

członków  i  pracowników  Spółdzielni  wszelkich  sprawozdań  i  wyjaśnień,

przeglądać  księgi  i  dokumenty  oraz  sprawdzać  bezpośrednio  stan  majątku

Spółdzielni.

ZARZĄD

§ 29

1. Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd. Zarząd może być jednoosobowy, który
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stanowi Prezes Zarządu lub Zarząd dwuosobowy złożony z Prezesa Zarządu i

Wiceprezesa.  Skład  Zarządu  określa  Rada  Nadzorcza  w  drodze  uchwały

podjętej  bezwzględną  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  2/3

statutowej liczby członków Rady.

2. Członków  Zarządu  wybiera  Rada  Nadzorcza  na  czas  nieokreślony,

w  głosowaniu  tajnym  bezwzględną  większością  głosów,  przy  obecności  co

najmniej 2/3 statutowej liczby członków Rady.

3. Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy i określa ich

wynagrodzenie. Możliwy jest także kontrakt menedżerski.

4. Rada  Nadzorcza  może  w  każdej  chwili  odwołać  członka  Zarządu  w  trybie

określonym w punkcie 2 niniejszego paragrafu.

§ 30

1. Do  kompetencji  Zarządu  należy  podejmowanie  decyzji  nie  zastrzeżonych

w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz;

2) sporządzanie  projektów  planów  gospodarczych  i  społeczno-kulturalnych

i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej;

3) organizowanie  wykonania  zadań  gospodarczych  i  społeczno-kulturalnych

Spółdzielni;

4) zabezpieczenie majątku Spółdzielni;

5) zwoływanie zebrań statutowych;

6) zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań;

7)  udzielanie pełnomocnictw;

8) ustalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni;

9) spisywanie w straty Spółdzielni należności, w granicach ustalonych przez

Radę Nadzorczą;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie lub statucie;
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11) wykonywanie czynności kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów

kodeksu pracy.

§ 31

Zarząd Spółdzielni może ustalić jednego lub więcej pełnomocników do składania

oświadczeń  woli  w  imieniu  Spółdzielni,  a  także  do  dokonywania  czynności

określonego rodzaju lub czynności szczegółowych.

§ 32

1. W przypadku  Zarządu  jednoosobowego  Spółdzielnię  reprezentuje  Prezes

Zarządu lub  dwaj  pełnomocnicy.  W przypadku Zarządu jednoosobowego

Spółdzielnię  reprezentuje  Prezes  Zarządu  lub  dwaj  pełnomocnicy.

W  przypadku  Zarządu  dwuosobowego  Spółdzielnię  reprezentuje  dwóch

członków Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik.

2. Oświadczenie woli, o którym mowa w punkcie 1 składa się w ten sposób, że

pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają

swoje podpisy.

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 33

1. Dla  odbycia  zebrań  grup  członkowskich  Zarząd  Spółdzielni  tworzy  grupy

członkowskie  biorąc  za  podstawę  podział  administracyjny  miasta,  miejsce

zamieszkania członka Spółdzielni oraz ilość członków zamieszkałych na danym

terenie.

2. Przynależność  członka  Spółdzielni  do  danej  grupy  zaznacza  się  w  jego

legitymacji oraz w rejestrze członków.

3. Członek  może  należeć  tylko  do  jednej  grupy  członkowskiej.  W zebraniach

grupy członek bierze udział osobiście z prawem do jednego głosu, bez względu

na ilość posiadanych udziałów.

26



§ 34

1. Zebranie Grup Członkowskich zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku przed

dorocznym  Zebraniem  Przedstawicieli,  zawiadamiając  członków  poprzez

ogłoszenie  w  placówkach  zlokalizowanych  na  terenie  działania  grupy,

przynajmniej  na  7  dni  przed  datą  zebrania,  z  podaniem  terminu,  miejsca

i porządku obrad.

2. Zebranie  Grupy Członkowskiej  może być ponadto zwołane na żądanie  Rady

Nadzorczej  lub  1/5  ogólnej  liczby  członków  należących  do  danej  Grupy

Członkowskiej.  Wniosek  powinien  być  skierowany  do  Zarządu  na  piśmie

z  podaniem  celu  Zebrania.  W  takich  przypadkach  Zebranie  należy  zwołać

najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku przez Zarząd.

3. Zebraniu  Grupy  Członkowskiej  przewodniczy  członek  Rady  Nadzorczej.

Zebranie  może  wybrać  w  głosowaniu  jawnym  innego  przewodniczącego

spośród członków grupy.

§ 35

1. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli;

2) rozpatrywanie  spraw,  które  mają  być  przedmiotem  obrad  najbliższego

Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach;

3)  rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu;

4) wyrażanie swojej  opinii  i  zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni

wniosków w sprawach Spółdzielni,  a  zwłaszcza we wspólnych sprawach

członków wchodzących w skład grupy;

5) ocena  działalności  poszczególnych  placówek  lub  innych  jednostek

organizacyjnych, działających na terenie danej grupy członkowskiej;

6) wybór komitetów członkowskich.
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2. Rada  Nadzorcza  i  Zarząd  obowiązane  są  najpóźniej  w  ciągu  miesiąca

ustosunkować  się  do  wniosków,  postulatów  i  uchwał  Zebrań  Grup

Członkowskich  oraz  o  zajętym  stanowisku  powiadomić  zainteresowanych

członków grupy.

§ 36

1. Zebranie  Grupy  Członkowskiej  może  spośród  grupy  wybrać  komitety

członkowskie w składzie nie mniejszym jak 3-5 osób.

2. Komitety są  ogniwami samorządowymi dokonującymi bezpośredniej  kontroli

członkowskiej pracy poszczególnych placówek.

3. Zakres  zadań  kontrolnych  komitetów  członkowskich  oraz  nadzór  nad  ich

działalnością ustala w regulaminie i sprawuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.

VI. Gospodarka Spółdzielni

§ 37

Spółdzielnia  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  zasadach  rachunku

ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

§ 38

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów opracowanych

przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

§ 39

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 40

1. Rokiem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy.

2. Spółdzielnia  prowadzi  rachunkowość  na  zasadach  określonych  odrębnymi

przepisami.

§ 41

Nadwyżkę  bilansową  Spółdzielni  jest  zysk  Spółdzielni,  pomniejszony o  podatek
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dochodowy  i  inne  obciążenia  obowiązkowe,  wynikające  z  odrębnych  przepisów

ustawowych.

§ 42

1. Nadwyżka  bilansowa  podlega  podziałowi  na  podstawie  uchwały  Zebrania

Przedstawicieli. W szczególności nadwyżka bilansowa może być przeznaczona

na:

1) zwiększenie funduszu zasobowego,

2) zwiększenie udziałów członkowskich,

3)  tworzenie i zasilanie funduszy celowych Spółdzielni,

4) oprocentowanie udziałów członkowskich,

5) premie i nagrody dla członków i pracowników Spółdzielni,

6) działalność społeczną i oświatowo-kulturalną,

7) działalność socjalną.

2. Szczegółowe cele i wysokość odpisów z nadwyżki bilansowej określa uchwała

Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.

§ 43

1. Jeżeli podział nadwyżki bilansowej między członków Spółdzielni (dywidenda)

następuje  w formie  oprocentowania  posiadanych  udziałów członkowskich  to

wysokość  oprocentowania  ustala  w  każdym  roku  Zebranie  Przedstawicieli

Spółdzielni.

2. W  podziale,  o  którym  mowa  w  pkt.  1.  uwzględnia  się  byłych  członków

Spółdzielni  lub ich spadkobierców,  którym przysługują  roszczenia  o wypłatę

udziałów (z zachowaniem przepisów § 13 pkt. 4 statutu).

§ 44

1. Funduszami własnymi Spółdzielni są:

1) fundusz udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów

na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł,
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określonych w odrębnych przepisach;

2) fundusz zasobowy – powstający z wpłat przez członków wpisowego, części

nadwyżki  bilansowej  lub  innych  źródeł,  określonych  w  odrębnych

przepisach;

2. Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze własne, przewidziane w odrębnych

przepisach lub statucie. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa Rada

Nadzorcza Spółdzielni.

3. Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze na cele określone uchwałą Zebrania

Przedstawicieli Spółdzielni.

§ 45

Po upływie 5 lat od zwaloryzowania udziałów, tj. od 1998 r. kwoty przeniesione

z funduszu zasobowego mogą być wypłacone w wysokości 100%  przypadającej na

członka waloryzacji.

§ 46

Roczne  sprawozdania  finansowe  Spółdzielni  podlegają  badaniu  pod  względem

rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych wybiera

Rada Nadzorcza.

§ 47

Roczne  sprawozdanie  z  działalności  Spółdzielni,  łącznie  ze  sprawozdaniem

finansowym  i  opinią  biegłego  rewidenta,  jeżeli  podlega  ono  obowiązkowemu

badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem

Zebranie Przedstawicieli w celu umożliwienia członkom zapoznania się z nimi.

§ 48

Straty  bilansowe  Spółdzielni  pokrywa  się  w  pierwszej  kolejności  z  funduszu

zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego i innych funduszy własnych.
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VII. Lustracja Spółdzielni

§ 49

1. Spółdzielnia  podlega  przynajmniej  raz  na  3  lata  a  w  okresie  likwidacji

corocznie, lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości

jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o prowadzenie lustracji całości

lub  części  jej  działalności  albo  tylko  określonych  zagadnień.  Z  wnioskiem

o przeprowadzenie lustracji może wystąpić:

1) Zebranie Przedstawicieli,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd,

4) 1/5 członków Spółdzielni.

3. Celem lustracji jest:

1) sprawdzenie  przestrzegania  przez  Spółdzielnię  przepisów  prawa

i postanowień statutu;

2) zbadanie  przestrzegania  przez  Spółdzielnię  prowadzenia  przez  nią

działalności w interesie ogółu członków;

3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez Spółdzielnie

jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;

4) wskazywanie  członkom  na  nieprawidłowości  w  działalności  organów

Spółdzielni;

5) udzielanie  organizacyjnej  i  instruktażowej  pomocy  w  usuwaniu

stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  w  usprawnieniu  działalności

Spółdzielni.

4. Z  czynności  lustracyjnych  lustrator  sporządza  protokół,  który  składa  Radzie

Nadzorczej  i  Zarządowi.  Protokół  sporządzony  przez  lustratora  ma  moc

dokumentu urzędowego.
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5. Na  podstawie  protokołu  z  lustracji  przeprowadzający  ją  związek  rewizyjny

opracowuje  wnioski  polustracyjne  i  przekazuje  je  Zarządowi  i  Radzie

Nadzorczej.

6. Rada  Nadzorcza  przedstawia  najbliższemu  Zebraniu  Przedstawicieli  wnioski

z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.

7. Zarząd  Spółdzielni  obowiązany  jest  corocznie  przekazywać  podmiotowi

przeprowadzającemu lustrację i Zebraniu Przedstawicieli informację o realizacji

wniosków polustracyjnych.

§ 50

1. Lustrację  przeprowadza  związek  rewizyjny,  w  którym  Spółdzielnia  jest

zrzeszona,  a w przypadku nie zrzeszenia  się  Spółdzielni  –  wybrany związek

rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

2. Zasady  przeprowadzania  lustracji  określają:  ustawa,  statuty  związków

rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.

VIII. Zmiana Statutu i likwidacja Spółdzielni

§ 51

1. Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Zebranie Przedstawicieli, podjętej

większością 2/3 głosów.

2. Zarząd Spółdzielni jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu, zgłosić w ciągu

30  dni  od  daty  jej  podjęcia  do  sądu  rejonowego,  załączając  dwa  odpisy

protokołu Zebrania Przedstawicieli.  

3. Zmiana  statutu  nie  wywołuje  skutków  prawnych  przed  jej  wpisaniem  do

rejestru.

§ 52

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

1. wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w ustawie, jeżeli
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Spółdzielnia w terminie 1 roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej

wielkości;

2. wskutek zgodnych uchwał Zebrania Przedstawicieli zapadłych większością 3/4

głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Zebraniach Przedstawicieli,

w odstępie co najmniej 2 tygodni.

§ 53

1. Spółdzielnia może być postawiona w stan likwidacji również uchwałą związku

rewizyjnego,  w którym jest  zrzeszona lub uchwałą  Krajowej  Rady Spółdzielczej

w przypadkach określonych ustawą Prawo spółdzielcze.

2. Likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub

zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba

że nie ponosi winy.

§ 54

1. W  przypadku  likwidacji  Spółdzielni  z  kwot  pozostałych  po  spłaceniu

wszystkich  należności  oraz  złożeniu  do  depozytu  sądowego  sum

zabezpieczających  należności  sporne,  dokonuje  się  stosunkowej  wypłaty

udziałów.

2. O  przeznaczeniu  pozostałego  majątku  decyduje  ostatnie  Zebranie

Przedstawicieli,  z  tym  że  może  ono  przeznaczyć  je  do  podziału  między

członków Spółdzielni, proporcjonalnie do wysokości udziałów.

IX. Postanowienia końcowe

§ 55

1. Organem właściwym do publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianych

w przepisach  prawa  jest  „Monitor  Spółdzielczy”  wydany  przez  Krajową

Radę Spółdzielczą.

2. Członkowie  organów  Spółdzielni  oraz  likwidator  Spółdzielni  ponoszą
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odpowiedzialność karną za czyny określone w przepisach karnych ustawy

Prawo spółdzielcze. (art. 267 a i następne ustawy Prawo spółdzielcze).

§ 56

W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy

– Prawo spółdzielcze.

Niniejszy statut uchwalony został na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni w dniu

11 maja 1995 roku wraz ze zmianą dokonaną Uchwałą nr 6 Zebrania Przedstawicieli

Spółdzielni w dniu 21 maja 1998 roku, zmianą dokonaną Uchwałą nr 6 Zebrania

Przedstawicieli Spółdzielni w dniu 8 czerwca 2000 roku, zmianą dokonaną Uchwałą

nr  6  Zebrania  Przedstawicieli  Spółdzielni  w  dniu  31  maja  2001  roku,  zmianą

dokonaną  Uchwałą  nr  6  Zebrania  Przedstawicieli  Spółdzielni  w dniu  4  czerwca

2002 roku,  zmianą dokonaną Uchwałą  nr  8  Zebrania  Przedstawicieli  Spółdzielni

w  dniu  1  czerwca  2006  roku,  zmianą  dokonaną  Uchwałą  nr  6  Zebrania

Przedstawicieli Spółdzielni w dniu 4 czerwca 2009 r., zmianą dokonaną Uchwałą

nr 6 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni w dniu 29 maja 2010 r., zmianą dokonaną

Uchwałą  nr  9  Zebrania  Przedstawicieli  Spółdzielni  w  dniu  24  maja  2012  r.,

zmianą  dokonaną  Uchwałą  nr  8  Zebrania  Przedstawiciela  Spółdzielni  w  dniu

5 czerwca 2014 r.,zmianą dokonaną Uchwałą nr 8 Zebrania Przedstawicieli w dniu

11 maja 2017 r.
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