
jednolity tekst statutu z uwzględnieniem 
uchwały Nr 1/ 2009 Walnego Zgromadzenia 

"Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
w Świdniku z dnia 04.09.2009 r. 

STATUT

„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców

w Świdniku 

Świdnik 04.09.2009 r.



I . Nazwa, siedziba i czas trwania

§ 1

Nazwa  spółdzielni  brzmi  „Społem”  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców w Świdniku, 
zwana dalej „spółdzielnią”.             

§ 2

Siedzibą spółdzielni jest miasto Świdnik,ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego14.

§ 3

Czas trwania spółdzielni jest nieograniczony. 

II. Cel i przedmiot działalności

§ 4

Spółdzielnia  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem  o  nieograniczonej  liczbie  członków, 
o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Prowadzi samodzielnie 
działalność  gospodarczą,  społeczną  i  oświatowo-  kulturalną,  mając  na  celu  potrzeby  i 
interes zrzeszonych członków. 

                                               
§ 5

Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia  16.09.1982r 
„Prawo spółdzielcze” (Dz.U z 1995r Nr 54 poz. 288 z późn. zm.), innych ustaw oraz niniejszego 
statutu.   

§ 6

 Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 

§ 7

Przedmiotem  działalności  gospodarczej  spółdzielni  według  Polskiej  Klasyfikacji 
Działalności jest:

1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11.Z,

2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 
47.19.Z,

3) Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek -  10.71.Z,
4) Produkcja sucharów i herbatników - 10.72.Z,



5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi - 68.20.Z.

§ 8

1. W  zależności  od  potrzeb  spółdzielnia  może  tworzyć  oddziały,  rejony  oraz   filie, 
o powołaniu których decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek  Zarządu  spółdzielni. 

2. Szczegółowe  zasady  organizacji,  zakres  zadań  i  działania  tych  jednostek 
gospodarczych ustala Zarząd spółdzielni. 

III.  Członkowie spółdzielni, ich prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków 
równe. 

§ 9

1. Członkami spółdzielni mogą być:
1) osoby fizyczne o pełnej zdolności  do czynności prawnych,
2) osoby prawne. 

2. Nie mogą być członkami spółdzielni osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność 
konkurencyjną wobec spółdzielni lub uczestniczące jako wspólnicy czy też członkowie 
władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.

§ 10

1.Członków  przyjmuje  Rada  Nadzorcza  na  podstawie  złożonej  na  piśmie  deklaracji 
przystąpienia do spółdzielni.
2.Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię, 
nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest 
osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów oraz oświadczenie o 
zapoznaniu się z postanowieniami statutu.
3.Na deklaracji zamieszcza się jej datę wpływu.
4.W formie  pisemnej  deklaruje  się  także  dalsze  udziały,  jak  i  wszelkie  zmiany  danych 
zawartych w deklaracji.
5.Członek  może  w  deklaracji  lub  w  odrębnym  pisemnym  oświadczeniu  złożonym 
spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić 
udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
6.Uchwała  w sprawie  przyjęcia  powinna  być  podjęta  w ciągu 60 dni  od  dnia  złożenia 
deklaracji.
7.Przyjęcie  na  członka  powinno  być  stwierdzone  na  deklaracji  podpisem  dwóch 
upoważnionych  członków  Rady  Nadzorczej  z  podaniem  daty  uchwały  o  przyjęciu. 
Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
8.O  uchwale  o  przyjęciu  w  poczet  członków,  oraz  o  uchwale  odmawiającej  przyjęcia, 
zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej powzięcia. 
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
9.Od uchwały odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania  do 



Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
    10.Walne Zgromadzenie zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu 

i o sposobie załatwienia odwołania pisemnie zawiadomić zainteresowanego w terminie 14 
dni. 

§ 11

1.Przystępując  do  spółdzielni  członek  obowiązany  jest  do  wniesienia  wpisowego  oraz 
zadeklarowania i wniesienia  jednego udziału.
2.Udział wynosi 500,00 zł (słownie pięćset złotych) dla osób fizycznych oraz 11000,00 zł 
(słownie jedenaście tysięcy złotych) dla osób prawnych.
Wpisowe wynosi 10 % wysokości jednego udziału i nie podlega zwrotowi.
3.Członek może zadeklarować większą ilość udziałów.
4.Wpłata  udziałów  może  być  rozłożona  na  raty  lub  pokryta  z  odpisów  z  tytułu 
uczestniczenia w podziale czystej nadwyżki bilansowej oraz z waloryzacji. Co najmniej 10 
% zadeklarowanych udziałów, członek jest obowiązany wpłacić jednorazowo                 w  
gotówce  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  o  przyjęciu  na  członka 
spółdzielni. Pozostałą kwotę winien  uzupełnić w ciągu 2 lat, licząc od daty przystąpienia do 
spółdzielni.
5.Członek  spółdzielni  nie  może  przed  ustaniem  członkostwa  żądać  zwrotu  wpłaty 
dokonanej na pierwszy udział. Może natomiast żądać zwrotu wpłat dokonanych na dalsze 
udziały.  W  takich  przypadkach  zwrot  wpłat  następuje  po  zatwierdzeniu  sprawozdania 
finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, jeżeli jego udziały nie zostały 
przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Zwrot udziałów nastąpi w gotówce,     w kasie 
spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Nie 
dotyczy to żądania zwrotu kwot udziałów powstałych z waloryzacji. Kwoty takich udziałów 
pozostają na saldzie udziałów danego członka w pozycji waloryzacja. Do wypłaty tych kwot 
mają zastosowanie przepisy § 17 ust. 3 statutu.
6.Powiadomienie  członków  spółdzielni  o  zmianie  wysokości  udziałów  nastąpi  poprzez 
stosowne ogłoszenia w placówkach spółdzielni oraz w lokalnej prasie.

§ 12 

Członek ma prawo

1.Członek spółdzielni ma prawo:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
2) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni,
3) otrzymania odpisu statutu i  regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów 

spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi 
sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami 
trzecimi,

4) żądania  rozpatrzenia  przez  właściwe  organy  spółdzielni  wniosków  dotyczących 
działalności spółdzielni, 



5) udziału w nadwyżce bilansowej,
6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,
7) korzystania  z  ulg  i  bonifikat  w  wysokościach  ustalonych  w  uchwałach  Walnego 

Zgromadzenia,
8) uzyskiwania od organów spółdzielni informacji o jej zamierzeniach i działalności,
9) osobistego  składania  wyjaśnień  na  posiedzeniach  organów  rozpatrujących  jego 

sprawę wskutek odwołania, skargi lub wniosku,
10)wglądu do rejestru członków,
11)oraz inne prawa wynikające z przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze.

2.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 wyrażona na piśmie. 
Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami 
trzecimi,  może  złożyć  wniosek  do  Sądu  Rejestrowego  o  zobowiązanie  spółdzielni  do 
udostępnienia  tych  umów.  Wniosek  należy  złożyć  w  terminie  siedmiu  dni  od  dnia 
doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

§ 13

Członek ma obowiązek

1.Członek spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów 

oraz uchwał organów spółdzielni,
2) dbania  o  dobro  i  rozwój  spółdzielni  oraz  uczestniczenia  w  realizacji  jej  zadań 

statutowych,
3) uzupełnienia  udziału  do  obowiązującej  wysokości,  w ciągu jednego roku  od dnia 

podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, o zmianie wysokości udziałów,
4) uczestniczenia  w  realizacji  gospodarczych  i  społeczno-  wychowawczych  celów 

spółdzielni,
5) uczestniczenia  w  pokrywaniu  strat  bilansowych  spółdzielni  do  wysokości 

zadeklarowanych udziałów,
6) niezwłocznego  zawiadamiania  spółdzielni  w  formie  pisemnej  o  zmianie  danych 

zawartych w deklaracji przystąpienia do spółdzielni,
7) dokonywania  zakupów  w  sklepach  spółdzielni  i  korzystania  z  usług  przez  nią 

świadczonych,
8) współpracowania  ze  spółdzielnią  nad  poprawą  sprawności,  jakości  i  efektywności 

działania jej placówek,



9) zachowania  w  tajemnicy  informacji,  które  członek  powziął  realizując  swoje 
uprawnienia określone w §12, a których ujawnienie mogłoby narazić spółdzielnię na 
szkodę.

10)oraz inne obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze.
§ 14

Członkostwo w spółdzielni ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka ze spółdzielni,
2) wykluczenia członka ze spółdzielni,
3) wykreślenia członka z rejestru członków,
4) skreślenia z rejestru w razie śmierci członka.

§ 15

1.Członek  może  wystąpić  ze  spółdzielni  w  każdym  czasie  za  pisemnym  miesięcznym 
wypowiedzeniem złożonym Radzie  Nadzorczej  co najmniej  30 dni  przed zakończeniem 
roku obrachunkowego.  Za datę  wystąpienia  ze  spółdzielni  uważa się  następny dzień po 
upływie okresu wypowiedzenia.
2.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. Wykluczenie członka może 
nastąpić, jeżeli:

1) uporczywie  narusza  postanowienia  statutu  spółdzielni  i  opartych  na  nim 
regulaminów,

2) świadomie szkodzi spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
3) zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni w rozumieniu § 9 ust. 2 

statutu spółdzielni,
4) ujawnia osobom trzecim informacje stanowiące tajemnicę firmy. 

3.Członek  nie  wykonujący  obowiązków  statutowych  z  przyczyn  przez  niego 
niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Wykreślenie członka 
może nastąpić jeżeli: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku wpłaty wpisowego, zadeklarowanych udziałów lub 
uzupełnienia udziału do wysokości określonej w statucie,

2) nastąpiła utrata lub ograniczenie jego zdolności do czynności prawnych.
4.Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

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

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania 
od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia 
do sądu uchwały Rady Nadzorczej,

3) bezskutecznego  upływu  terminu  do  zaskarżania  do  sądu  uchwały  Walnego 
Zgromadzenia,

4) prawomocnego  oddalenia  przez  sąd  powództwa  o  uchylenie  uchwały  Rady 
Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

5.Członka zmarłego skreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
6.Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni 



w celu  wykonywania  przechodzących  na  nich  praw  majątkowych  zmarłego,  ustanowić 
wspólnego  pełnomocnika  lub  wskazać  zarządcę  ustanowionego  przez  sąd  przy 
odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.

§ 16

1.Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza, która przed podjęciem uchwały 
w tej sprawie powinna wysłuchać wyjaśnień  zainteresowanego członka.
2.Rada Nadzorcza w razie podjęcia uchwały w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma 
obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo         o  
wykluczeniu  ze  spółdzielni  w  terminie  dwóch  tygodni  od  dnia  podjęcia  uchwały. 
Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ 
spółdzielni  uznając,  że  zachowanie  członka  wyczerpuje  przesłanki  wykluczenia  albo 
wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez 
członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3.Wykluczony albo wykreślony członek ma prawo:

1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia 
w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia  uchwały z uzasadnieniem, albo

2) zaskarżyć uchwałę  Rady Nadzorczej  do  sądu w terminie  sześciu tygodni  od dnia 
doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

4.W  wypadku  wniesienia  do  Walnego  Zgromadzenia  odwołania  od  uchwały  Rady 
Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, odwołanie powinno być rozpatrzone 
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia 
wniesienia odwołania.
5.Odwołujący  się  członek  spółdzielni  powinien  być  zawiadomiony  o  terminie  Walnego 
Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.
6.Odwołujący się członek spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i 
popierać je.
7.W wypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  do  rozpatrzenia  odwołania  przez  Walne 
Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w 
ust. 4 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

§ 17

1.Udział byłego członka oraz udziały nadpłacone wypłaca się gotówką w kasie spółdzielni 
na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał 
należeć do spółdzielni w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia takiego sprawozdania.
2.Wartość  udziałów powstałych z waloryzacji  wypłaca się  na   zasadach    określonych 
w § 17 ust. 3 statutu spółdzielni.
3.Kwoty  udziałów przeniesione   z  funduszu  zasobowego  tytułem waloryzacji  udziałów 
członkowskich, dokonanej na mocy odrębnych przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia, 
mogą być wypłacone od 2000-ego roku według następujących zasad:

1) w każdym roku Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
podejmuje uchwałę o wysokości kwoty, przeznaczonej na zwrot udziałów,

2) ustalona przez Walne Zgromadzenie kwota dzielona jest między członków i byłych 
członków proporcjonalnie do wartości posiadanego przez nich udziału i wypłacana 
w formie bonów towarowych, upoważniających do zakupu wybranych przez członka 



Spółdzielni  artykułów spożywczych i  przemysłowych w sklepach spółdzielni.  Tak 
wyliczona kwota może być przekazana także na następne udziały.

4.Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o wypłatę udziałów ze 
skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne.
5.Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania 
członkostwa. 
6.Wierzytelności spółdzielni do członka z tytułu wpłat na udziały nie podlegają zajęciu na 
rzecz wierzycieli spółdzielni. 
7.W  razie  otwarcia  likwidacji  spółdzielni  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 członkiem.

§ 18

Zarząd  spółdzielni  prowadzi  rejestr  członków  zawierający  ich  imiona  i  nazwiska  oraz 
miejsce  zamieszkania,  a  w  odniesieniu  do  członków  będących  osobami  prawnymi  ich 
nazwę i siedzibę, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, 
datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustanie. 

IV.  Postępowanie  wewnątrzspółdzielcze

§ 19

1. W sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, a dotyczących praw i obowiązków 
członkowskich  oraz  wykluczenia  albo  wykreślenia  członka,  członkowi  przysługuje 
prawo odwołania się w postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym.

2. Odwołanie  przysługuje  od  uchwały  organu  spółdzielni  do  jednego  bezpośrednio 
wyższego  organu  w  terminie  jednego  miesiąca  od  dnia  zawiadomienia  członka 
o uchwale.

3. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w terminie trzech miesięcy od 
daty wniesienia odwołania.

4. Walne  Zgromadzenie  rozpatruje  odwołania  od  uchwał  Rady  Nadzorczej  podczas 
najbliższych swych obrad.

5. Zarząd  spółdzielni  obowiązany  jest  doręczyć  odwołującemu  odpis  uchwały  organu 
odwoławczego w terminie dwóch tygodni od daty rozpatrzenia odwołania.

§ 20

W wypadku 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.



§ 21

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

§ 22

Organami spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

§ 23

Wybory  do organów spółdzielni,  o  których  mowa w §  22  pkt.  2,  3  statutu  spółdzielni 
dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 24

Uchwały organów spółdzielni przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem 
§ 30 ust. 2 statutu Spółdzielni, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. Przy obliczaniu 
wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organy spółdzielni uwzględnia 
się tylko głosy oddane za i przeciw.

Walne Zgromadzenie

§ 25

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
2.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście z prawem do jednego 
głosu  bez  względu  na  ilość  posiadanych  udziałów.  Osoby  prawne  będące  członkami 
spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego            w tym celu  
pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Członek ma prawo do korzystania  na  własny  koszt  z  pomocy  prawnej  lub  pomocy 

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



4. W  Walnym  Zgromadzeniu  mają  prawo  uczestniczyć  z  głosem  doradczym 
przedstawiciele  związku  rewizyjnego,  w  którym  spółdzielnia  jest  zrzeszona, 
oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.  

§ 26

Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  spółdzielni  przynajmniej  raz  w  roku  w  ciągu 
6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, zawiadamiając imiennie w formie pisemnej 
o terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków spółdzielni, związek rewizyjny, 
w którym spółdzielnia jest zrzeszona  oraz Krajową Radę Spółdzielczą  na 14 dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia.   

§ 27

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków spółdzielni.

2.Żądanie  zwołania  Walnego Zgromadzenia  powinno być złożone  pisemnie  z  podaniem 
celu jego zwołania oraz  oznaczenia spraw, które powinny być zamieszczone w porządku 
obrad.

§ 28

1.W przypadkach  określonych  w  §  27  ust.  1  statutu  spółdzielni  Walne  Zgromadzenie 
zwołuje się w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia 
żądania.  Jeśli  to  nie nastąpi,  zwołuje je  Rada Nadzorcza,  związek rewizyjny,  w którym 
spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni.
2.Uprawnieni  do  żądania  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  mogą  również  żądać 
zamieszczenia  oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia    z 
tym żądaniem w terminie co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3.W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, 
uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości, członków spółdzielni, 
związku  rewizyjnego,  w  którym  spółdzielnia  jest  zrzeszona  oraz  Krajowej  Rady 
Spółdzielczej najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 29

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno- kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
3) zatwierdzanie  sprawozdań  rocznych  i  sprawozdań  finansowych,  podejmowanie 

uchwał co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych 
sprawach  i  udzielanie  absolutorium  Zarządowi  w  głosowaniu  tajnym  zwykłą 
większością głosów,   

4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego 

z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
6) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  podziału  nadwyżki  bilansowej  lub  sposobu 



pokrycia strat,
7) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zbycia  nieruchomości,  zbycia  zakładu  lub  innej 

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
8) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystępowania  do  innych  organizacji 

gospodarczych oraz występowania z nich,
9) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką  spółdzielnia może zaciągnąć,
10)rozpatrywanie  w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym  odwołań od uchwał  Rady 

Nadzorczej,
11)uchwalanie zmian statutu,
12)podejmowanie  uchwał  w  sprawie  połączenia  się  spółdzielni,  podziału  oraz  jej 

likwidacji,
13)podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  lub  wystąpienia  spółdzielni  ze 

związku  rewizyjnego  oraz  upoważnienie  Zarządu  spółdzielni  do  podejmowania 
działań w tym zakresie,

14)wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
15)podejmowanie uchwał w sprawie ustalania katalogu korzyści członków spółdzielni,
16)uchwalanie  regulaminu  obrad  Walnego  Zgromadzenia  oraz  regulaminu  Rady 

Nadzorczej,
17)podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów, rejonów oraz filii.

  
 § 30

1.Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  jedynie  w  sprawach  objętych 
porządkiem obrad  podanym do wiadomości członkom spółdzielni w terminie i w sposób 
określony w statucie.

2.Uchwały  podejmowane  są  jawnie  zwykłą  większością  głosów,  bez  względu na  liczbę 
członków obecnych na sali obrad tego Walnego Zgromadzenia chyba, że ustawa lub statut 
stanowią inaczej.
3.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. 
4.Walne  Zgromadzenie  wybiera  do  prowadzenia  obrad  prezydium  w  składzie: 
przewodniczący, zastępca i sekretarz.
5.Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, 
zastępca i sekretarz prezydium Walnego Zgromadzenia.
6.Protokoły  są  jawne  dla  członków  spółdzielni,  związku  rewizyjnego,  w  którym 
spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
7.Protokoły przechowuje Zarząd spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 31

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  obowiązują  wszystkich  członków  spółdzielni  oraz 
wszystkie jej organy. Nie dotyczy to uchwał, co do których zostało wydane orzeczenie sądu 
ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały bądź uchylające uchwałę.



Rada Nadzorcza

§ 32
     

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

§ 33

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się z 7 członków wybranych przez 
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W skład Rady 
Nadzorczej  wybierani  są  członkowie  reprezentujący  środowisko  członków 
konsumentów oraz członków pracowników.

Proporcje miejsc mandatowych dla poszczególnych środowisk wynoszą:
- 4 mandaty dla członków konsumentów
- 3 mandaty dla członków pracowników
2. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana 

osoba nie będąca członkiem spółdzielni wskazana przez tą osobę prawną.
3. Kadencja  Rady  Nadzorczej  trwa  3  lata  i  kończy  się  z  chwilą  wyboru  nowej  Rady 

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Członkiem Rady Nadzorczej można być tylko 
przez dwie kolejne kadencje.

4. Członek Rady Nadzorczej  może być odwołany przed upływem kadencji  większością 
2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 

5. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek:
1) utraty członkostwa,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) zgonu,
4) podjęcia w spółdzielni zatrudnienia jeżeli był wybrany do Rady Nadzorczej z grupy 

członków konsumentów,
5) w razie ustania stosunku pracy ze spółdzielnią jeżeli był wybrany z grupy członków 

pracowników.
W takich przypadkach Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca 
trwania kadencji Rady Nadzorczej. W wypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały 
o  zawieszeniu  członka  tego  organu  z  przyczyn  określonych w prawie  spółdzielczym 
Zarząd  w  terminie  2  miesięcy  zwoła  Walne  Zgromadzenie  w  celu  rozstrzygnięcia 
o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu  zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

6. Członkowi  Rady  Nadzorczej  spółdzielnia  może  wypowiedzieć  umowę  o  pracę  albo 
warunki  pracy  lub  płacy  tylko  w  przypadkach,  w  których  kodeks  pracy  dopuszcza 
dokonanie  takich  czynności  w  stosunku  do  członka  zakładowego  organu  związku 
zawodowego.

7. Pierwsze  posiedzenie  Rady  Nadzorczej  zwołuje  przewodniczący  Walnego 
Zgromadzenia, nie później niż w okresie 14 dni po Walnym Zgromadzeniu.

8. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 
głosów,  wybiera  spośród  swoich  członków  3-osobowe  prezydium  w  składzie: 
przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz.

9. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie prac Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczącym  Rady  Nadzorczej  nie  może  być  wybrana  osoba  zatrudniona 



w spółdzielni.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż  raz  na  dwa  miesiące,  w  miejscu  i  czasie  określonym  przez  prezydium  Rady 
Nadzorczej.

12. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy jej składu, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej.

13. Rada Nadzorcza w zależności  od potrzeb może powołać stałe  lub czasowe komisje, 
określając ich cele i zadania.

14. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków 
i pracowników spółdzielni sprawozdań, informacji i wyjaśnień. Może przeglądać księgi 
i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

15. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa jej regulamin.

§ 34

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1. Uchwalanie planów gospodarczych w tym inwestycyjnych i remontowych obejmujących 

zadania o wartości jednostkowej wyższej niż 5000 EURO oraz programów działalności 
społecznej i kulturalnej.

2. Nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
1) badanie okresowe sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
2) dokonywanie  okresowych  ocen  wykonania  przez  spółdzielnię  jej  zadań 

gospodarczych,  ze  szczególnym uwzględnieniem przestrzegania  przez  spółdzielnię 
praw jej członków.

3. Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  nabycia  i  obciążenia  nieruchomości  oraz  nabycia 
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółdzielni do organizacji społecznych 
oraz występowania z nich.

5. Rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu spółdzielni.
6. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 

kontroli  i  ocenę  sprawozdań  finansowych  spółdzielni  oraz  stawianie  wniosku 
o udzielanie absolutorium Zarządowi spółdzielni.

7. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych  między 
spółdzielnią a Zarządem oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach.

8. Kontrola  nad  sposobem  załatwiania  przez  Zarząd  wniosków  organów  spółdzielni 
i poszczególnych jej członków.

9. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu, zawieranie z nim umowy oraz ustalenie wysokości 
wynagrodzenia w ramach obowiązujących przepisów.

10. Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przyjęcia,  wykluczenia  lub  wykreślenia  członków 
spółdzielni.

11. Podejmowanie  uchwał  na  wniosek  Zarządu  o  kwocie  spisywanej  w  straty  oraz 
wydatków zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.

12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
13. Uchwalanie regulaminu premiowania dla Zarządu.
14. Zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie projektu podziału nadwyżki 

bilansowej lub pokrycia strat.
15. Nadzór  nad  prawidłowym  wykonaniem  przez  spółdzielnię  uchwał  Walnego 

Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.



16. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni.
17. Wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych.
18. Uchwalanie  na  wniosek  Zarządu  wysokości  wynagrodzenia  i  premii  dla  głównego 

księgowego spółdzielni. 
   

Zarząd Spółdzielni

§ 35

1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmuje decyzje nie zastrzeżone w ustawie i statucie innym organom spółdzielni.
3. Zarząd  spółdzielni  obowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  zadań  gospodarczych, 

społecznych i oświatowo - kulturalnych,  przestrzegając zasad racjonalnej gospodarki, 
rachunku ekonomicznego i postępu technicznego.

4. Zarząd spółdzielni składa się z 1osoby tj.  prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu spośród 
nieograniczonej  liczby  kandydatów  wybiera  na  czas  nieokreślony  i  odwołuje  Rada 
Nadzorcza  spółdzielni,  w  głosowaniu  tajnym  zwykłą  większością  głosów,  przy 
obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków Rady Nadzorczej.

5. Walne  Zgromadzenie  może  odwołać  prezesa  Zarządu,  któremu  nie  udzieliło 
absolutorium.

6. Odwołanie prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić wyłącznie z ważnych 
i udokumentowanych powodów oraz wymaga pisemnego uzasadnienia.    

7. Uzasadnienie  o  odwołaniu  prezesa  Zarządu  powinno  być  podpisane  przez 
przewodniczącego i jednego członka Rady Nadzorczej.

8. Z prezesem Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy 
o  pracę.  Umowę  o  pracę  na  warunkach  określonych  w  uchwale  Rady  Nadzorczej 
zawiera przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z jednym z upoważnionych członków 
tej Rady Nadzorczej.    

9. Odwołanie  prezesa  Zarządu  nie  narusza  jego  uprawnień  wynikających  ze  stosunku 
pracy.

10. Oświadczenie woli za spółdzielnię składa prezes Zarządu lub podczas jego nieobecności 
2 pełnomocników.

11. Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  pkt.10  składa  się  w  ten  sposób  że  pod  nazwą 
spółdzielni, osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

12. Oświadczenie  pisemne  skierowane  do  spółdzielni,  a  złożone  w jej  lokalu  prezesowi 
Zarządu lub pełnomocnikom mają skutek prawny względem spółdzielni.

13. Prezes  Zarządu  uczestniczy  w  Walnym  Zgromadzeniu  oraz  w  miarę  potrzeb 
w  posiedzeniach  Rady  Nadzorczej  i  przedstawia  żądane  sprawozdania,  informacje, 
wyjaśnienia i dokumenty.

14. Prezes  Zarządu  może  udzielić  jednej  lub  dwóm  osobom  pełnomocnictwa  do 
dokonywania  czynności  prawnych  związanych  z  kierowaniem  bieżącą  działalnością 
spółdzielni  lub  jej  wyodrębnionej  organizacyjnie  i  gospodarczo  jednostki,  a  także 
pełnomocnictwa  do  dokonywania  czynności  określonego  rodzaju  lub  czynności 
szczególnych.  Udzielenie  takiego  pełnomocnictwa  wymaga  uprzedniej  zgody  Rady 
Nadzorczej.



§ 36  

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) sporządzanie  projektów  planów  gospodarczych  i  społeczno-  kulturalnych  oraz 

przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
2) wykonywanie uchwalonych planów gospodarczych, programów działalności społecznej 

i kulturalnej oraz innych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
3) podejmowanie  decyzji  majątkowych  i  finansowych  w  ramach  rocznego  planu 

finansowego spółdzielni,
4) sporządzanie  i  składanie  rocznych  sprawozdań  z  działalności  spółdzielni  Walnemu 

Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej,
5) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej spółdzielni,
6) przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych spółdzielni,
7) zaciąganie  zobowiązań  majątkowych  w  granicach  określonych  uchwałami  Walnego 

Zgromadzenia,
8) zawieranie umów,
9) występowanie w imieniu spółdzielni wobec władz, instytucji oraz innych osób prawnych 

i fizycznych,
10)administrowanie majątkiem spółdzielni,
11)przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
12)udzielanie pełnomocnictw,
13)zapewnienie organizacyjno- technicznych warunków działania Rady Nadzorczej,
14)współdziałanie  z  innymi  organizacjami  spółdzielczymi  w  zakresie  rozwoju  sieci 

handlowej, wspólnych inwestycji i zakupów oraz inicjatyw zmierzających do rozwoju 
spółdzielni,

15)uruchamianie  jednostek  i  placówek  gospodarczych,  usługowych  i  społecznych  dla 
potrzeb spółdzielni,

16)wykonywanie  innych  zadań  wynikających  z  przepisów  prawa,  statutu  oraz  uchwał 
Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 37

1.Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, prezesem, i pełnomocnikiem 
Zarządu. 
2.W razie  konieczności  Rada  Nadzorcza  może  wyznaczyć  jednego  lub  kilku  członków 
ze swojego grona do czasowego pełnienia funkcji prezesa Zarządu. 
3.Członkowie  Rady  Nadzorczej,  Zarząd  i  pełnomocnicy  nie  mogą  brać  udziału 
w głosowaniu w sprawach ich dotyczących. 

§ 38 

W skład Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni nie mogą wchodzić osoby pozostające  ze 
sobą  w  związku  małżeńskim,  albo  w  stosunku  pokrewieństwa,  lub  powinowactwa 
w linii prostej oraz do drugiego stopnia linii bocznej.



§ 39

1.Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd i pełnomocnicy Zarządu nie mogą zajmować się 
interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności nie mogą uczestniczyć 
jako  wspólnicy  lub  członkowie  władz  w  podmiotach  gospodarczych  prowadzących 
działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.
2.W skład  Rady   Nadzorczej  nie  mogą  wchodzić  osoby  będące  kierownikami  bieżącej 
działalności  gospodarczej  lub  pełnomocnikami  Zarządu  oraz  osoby  pozostające 
z  członkami  Zarządu  lub  kierownikami  bieżącej  działalności  gospodarczej  spółdzielni 
w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i 
drugim stopniu linii bocznej.
3.W  skład  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  nie  mogą  wchodzić  osoby,  których 
współmałżonkowie,  rodzice,  teściowie,  rodzeństwo  i  dzieci  zajmują  się  interesami 
konkurencyjnymi  wobec  spółdzielni.  Zakaz  ten  odnosi  się  również  do  głównego 
księgowego.
4.Zajmowanie  się  interesami  konkurencyjnymi  oznacza  prowadzenie  interesów, 
które są przedmiotem działalności gospodarczej spółdzielni.
5. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej 

lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
6.Rada Nadzorcza może zawiesić w pełnieniu czynności swojego członka, który naruszył 
zakaz  konkurencji.  W  takiej  sytuacji  najbliższe  Walne  Zgromadzenie  rozstrzyga 
o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka.

§ 40

Członek Rady Nadzorczej, prezes Zarządu oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za 
wyrządzoną szkodę według zasad określonych w art. 58 Prawa Spółdzielczego.

VII.  Gospodarka  spółdzielni

§ 41

Spółdzielnia  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  zasadach  rachunku  ekonomicznego 
przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

§ 42

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 43

Spółdzielnia  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  podstawie  uchwalonych  przez  Radę 
Nadzorczą planów gospodarczych.



§  44

1. Rokiem obrachunkowym spółdzielni jest rok kalendarzowy.
2. Spółdzielnia  prowadzi  rachunkowość  oraz  sporządza  sprawozdanie  finansowe 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

    
 §  45

Zysk spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe 
wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi  nadwyżkę bilansową.

   §  46

1.Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
2.Co  najmniej  5  %  nadwyżki  bilansowej  przeznacza  się  na  zwiększenie  funduszu 
zasobowego,  jeżeli  fundusz  ten  nie  osiąga  wysokości  wniesionych  udziałów 
obowiązkowych. 

    §  47

1.Część nadwyżki  bilansowej  pozostałej  po dokonaniu odpisu,  o  którym mowa w § 46 
pkt.  2  statutu  spółdzielni  przeznacza  się  na  cele  określone  w  uchwale  Walnego 
Zgromadzenia, a zwłaszcza na utworzenie i zasilenie funduszów celowych spółdzielni, do 
podziału między członków, na premie i nagrody dla członków i pracowników, działalność 
społeczną, kulturalną, oświatową oraz na cele socjalne.
2.Jeżeli  zadeklarowane  przez  członka  udziały  nie  zostały  w  pełni  wniesione,  kwoty 
przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego 
niepełnych udziałów.
3.Jeżeli  podział  części  nadwyżki  bilansowej  między  członków  ma  nastąpić  w  formie 
oprocentowania  udziałów,  kwotę  ogólną  ustala  Walne  Zgromadzenie.  W  podziale  tym 
uwzględnia  się  byłych  członków,  ich   spadkobierców,  którym  przysługuje  roszczenie 
o wypłatę udziałów.
4.Kwotę należną członkowi z podziału części  nadwyżki  bilansowej  ustala  się  w sposób 
jednolity  dla  wszystkich  członków,  przy  uwzględnieniu  wysokości  i  czasu  wniesienia 
udziałów.
5.Kwota należna członkowi z podziału części nadwyżki bilansowej może być na życzenie 
członka wypłacona lub przekazana na kolejny udział.  Wypłata następuje w formie bonu 
towarowego, realizowanego w sklepach spółdzielni.

§ 48

1.Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności 
i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
2.Roczne  sprawozdanie  finansowe  z  działalności  spółdzielni  podlega  badaniu  w  trybie 
i według zasad określonych w odrębnych przepisach.



§ 49

Roczne sprawozdanie  z działalności  spółdzielni  łącznie  ze  sprawozdaniem  finansowym 
i  opinią  biegłego  rewidenta,  jeśli  podlega  ono  obowiązkowemu  badaniu  wykłada  się 
w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu 
umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania się z nim.

§ 50

1.Straty  bilansowe  spółdzielni  pokrywa  się  z  funduszu  zasobowego,  a  w  części 
przekraczającej  fundusz zasobowy z funduszu udziałowego i  innych funduszy własnych 
spółdzielni.
2.Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat,  Walne Zgromadzenie może 
podjąć  uchwałę  zobowiązującą  członków  do  wcześniejszego  wpłacania  udziałów 
zadeklarowanych niż to przewiduje statut.

§ 51

1.Funduszami własnymi spółdzielni są:
1) fundusz udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały 

członkowskie  z  podziału  nadwyżki  bilansowej,  lub  innych  źródeł  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  także  inne  fundusze  własne  przewidziane  w  odrębnych 
przepisach.

VIII. Lustracja

§ 52

1.Spółdzielnia  podlega  przynajmniej  raz  na  trzy  lata,  a  w  okresie  likwidacji  corocznie, 
lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
2.Spółdzielnia  może  wystąpić  w każdym czasie  o  przeprowadzenie  lustracji  całości  lub 
części jej działalności, albo tylko określonych zagadnień.
3.Lustracja  może  być  przeprowadzona  na  zlecenie  Walnego  Zgromadzenia, 
Rady Nadzorczej, Zarządu lub 1/5 członków spółdzielni. 

§ 53

Lustrację  przeprowadza  związek  rewizyjny,  w  którym  spółdzielnia  jest  zrzeszona, 
a w przypadku nie zrzeszenia się spółdzielni,  wybrany  związek rewizyjny lub Krajowa 
Rada Spółdzielcza.



 § 54

1. Lustrator obowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą i Zarząd o rozpoczęciu lustracji.  
Członkowie Rady Nadzorczej upoważnieni są do uczestniczenia w lustracji.

2. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa Radzie Nadzorczej 
i  Zarządowi  spółdzielni.  Protokół  sporządzony  przez  lustratora  ma  moc  dokumentu 
urzędowego.

3. Zarząd  spółdzielni  obowiązany  jest  na  żądanie  członka  spółdzielni  udostępnić  mu 
protokół lustracji do wglądu.

4. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą 
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

IX.  Postanowienia końcowe

§ 55

1.Zmiana  statutu  wymaga  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  podjętej  większością 
2/3 głosów.
2.Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu 30 dni od daty jej 
podjęcia do Krajowego Rejestru Sądowego.
3.Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru. 
4.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy Prawo Spółdzielcze.  
5.Statut  w  niniejszym  brzmieniu  został  uchwalony  przez  Walne  Zgromadzenie  w  dniu 
28.05.2007r i zmieniony uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 04.09.2009 r.
     
Niniejszy jednolity tekst statutu został ustalony przez Zarząd Spółdzielni, umocowany do tej 
czynności przez  §3 uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 04.09.2009 r. w sprawie 
zmian statutu.

                                                                                                                         

                                                                                                         Zarząd 
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