STATUT
„SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W SŁUPSKU

I.

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CZAS TRWANIA
§1

Spółdzielnia nosi nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Słupsku
w dalszym ciągu Statutu nazywana – „Spółdzielnią”.
§2
Siedzibą Spółdzielni jest miasto Słupsk, a terenem działalności jest teren RP.
§3
Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
§4
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

II.

CEL, PRZEDMIOT I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym
składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym która w interesie swoich członków
prowadzi działalność gospodarczą i społeczną.
Działalność gospodarcza Spółdzielni obejmuje następujące rodzaje w ujęciu Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
47.11.Z

sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

10.7

produkcja wyrobów piekarskich i mącznych,

56.10

restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,

52.21

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
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68.

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
§6

Dla osiągnięcia swych celów Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą i społeczną
w oparciu o programy działania uchwalone przez właściwy organ statutowy Spółdzielni.
§7

1. Spółdzielnia prowadzi zakłady i inne jednostki gospodarcze, które jako jednostki
Spółdzielni realizują zadania gospodarcze i społeczne.

2. Spółdzielnia jest w granicach określonych prawem, samodzielną i samorządną jednostką
gospodarczą, działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, realizując zadania
gospodarcze i społeczne.

3. Gospodarka Spółdzielni powinna być prowadzona w sposób zapewniający jej
samowystarczalność ekonomiczną – w ramach obowiązującego prawa.

4. Zasady organizacji, zakres zadań i działalności Spółdzielni ustala Zarząd Spółdzielni w
odrębnych regulaminach.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1.

Członkami Spółdzielni mogą być:

a) osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które mieszkają lub pracują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiadają wymaganiom określonym w statucie,
b) osoby prawne.
2.

Członkami Spółdzielni mogą być jej pracownicy.

3.

Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby fizyczne:

a) prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
b) pozbawione prawomocnym wyrokiem sądowym praw publicznych.
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§9
1. Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu, na podstawie złożonej na
piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.
W przypadku Zarządu jednoosobowego przyjęcia w poczet członków dokonuje
Rada Nadzorcza.
2. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i
nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
Jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych
udziałów.
3. 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.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia
deklaracji.
5. Przyjęcie na członka powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków
Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o
przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych
udziałów. W przypadku Zarządu jednoosobowego czynności związane z przyjęciem
członka przejmuje Rada Nadzorcza.
6. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz uchwale odmawiającej przyjęcia,
zainteresowany powinien być zawiadomiony listem poleconym w ciągu 2 tygodni od
dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać
uzasadnienie.
7. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 15 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.
Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej przyjęcia w poczet członków,
przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli.
8. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie 30 dni, a następnie w
terminie 2 tygodni od rozpatrzenia odwołania obowiązana jest pisemnie zawiadomić
zainteresowanego o sposobie załatwienia odwołania. Zebranie Przedstawicieli
rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
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§ 10
(skreślony)
§ 11
1. Członek Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 4 tj. sytuacji w której płatność udziału
rozłożona jest na raty, ma prawo do:
1) uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli lub zebraniu grupy członkowskiej;
2) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni;
3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajomienia 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 jej
działalności;
5) udziału w nadwyżce bilansowej (liczonego proporcjonalnie na koniec roku
obrachunkowego w przypadku rozłożenia płatności udziału na raty);
6) do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności;
7) (skreślony)
8) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Spółdzielni i domagania się informacji o
sposobie ich załatwienia;
9) korzystania z usług i świadczeń przysługujących członkom Spółdzielni.
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.
3. 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 7 dni od dnia doręczenia
członkowi pisemnej odmowy.
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4. W przypadku rozłożenia płatności udziału na raty, prawa i obowiązki wynikające z
członkostwa w Spółdzielni, wymienione w ust. 1 pkt. 1,2, 6 i 9, przysługują po
wpłacie wszystkich rat.
5. Członkowi Spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w
statucie.
§ 12
1. Członek ma obowiązek:
1) wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział;
2) dokonywać w miarę możliwości zakupów w sklepach Spółdzielni i korzystać z jej usług;
3) przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminach oraz
uchwał organów Spółdzielni;
4) współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności, jakości i efektywności działania
jej placówki;
5) zawiadamiać Spółdzielnię w formie pisemnej o zmianie danych zawartych w deklaracji
przystąpienia do Spółdzielni.
6) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych.
2. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych
udziałów.
3. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
4. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem

członkostwa żądać zwrotu wypłaty

dokonanej na jeden udział.
§ 13

1. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe. Ponadto członek Spółdzielni
obowiązany jest zadeklarować i wnieść co najmniej jeden udział w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Spółdzielni. Członkowie założyciele nie
uiszczają wpisowego.

2. Udział dla osób fizycznych wynosi 12.300 zł,
Udział dla osób prawnych wynosi 300.000 zł,
Wpisowe wynosi 300 zł.
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3. Na wniosek członka Spółdzielni płatność udziału może zostać rozłożona na
miesięczne raty w liczbie nie większej niż 12 rat.

4. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania
finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.
Wypłata udziału następuje w ciągu sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.
Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego
majątku Spółdzielni w okresie jej działalności, z zastrzeżeniem § 45 ust. 3 statutu.

5. Roszczenia o wypłatę udziałów, udziału w nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu
z upływem trzech lat.
§ 14
(skreślony)
§ 15
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem
złożonym co najmniej 30 dni przed końcem roku obrachunkowego.
2. Członek będący osobą prawną może wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim pisemnym
3-miesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku kalendarzowego.
3. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia.
4. Członek występujący ze Spółdzielni w drugiej połowie roku obrachunkowego uczestniczy
w jej stratach powstałych w tym roku tak jak gdyby nadal był jej członkiem.
§ 16
1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków 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 (wykreślenia podmiotu z rejestru).
2. (skreślony)
3. 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
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przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu Cywilnego o zarządzie rzeczą
wspólną.
4. Postanowienia powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy członek w deklaracji lub w
odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskaże osobę, której
Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.
§ 17
1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie lub
wykreślenie członka.
2. Wykluczenie członka 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) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
2) uporczywie narusza postanowienia Statutu Spółdzielni lub zasady współżycia
społecznego,
3) zajmuje się interesami konkurencyjnymi, polegającymi w szczególności na prowadzeniu
we własnym imieniu działalności konkurencyjnej lub uczestniczeniu, jako wspólnik lub
członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Spółdzielni.
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, rat
udziałów lub uzupełnienia udziału do wysokości określonej w statucie,
2) nastąpiła utrata lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
§ 18
1.

Wykluczenia albo wykreślenia dokonuje uchwałą Rada Nadzorcza Spółdzielni. Przed
podjęciem

uchwały

Rada

Nadzorcza

zainteresowanego członka Spółdzielni.
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ma

obowiązek

wysłuchania

wyjaśnień

2.

W terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały Rada Nadzorcza obowiązana jest
zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu lub wykluczeniu ze
Spółdzielni.

3.

Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się
Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia
albo wykreślenia, określone w statucie Spółdzielni.

4.

Zawiadomienie o wykreśleniu lub wykluczeniu zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez
członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
§ 19

1. Wykluczony albo wykreślony członek ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli w
terminie miesiąca od daty doręczenia uchwały z uzasadnieniem, albo
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia
doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem.

2. W wypadku wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady
Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, odwołanie powinno być
rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, nie później niż w ciągu 12
miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

3. Odwołujący się członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Zebrania
Przedstawicieli co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.

4. Odwołujący się członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania
i popierać je.

5. W wypadku bezskutecznego upływu czasu terminu do rozpatrzenia odwołania przez
Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być
najpóźniej rozpatrzone.
§ 20
1. Wykluczenie albo wykreślenie członka Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:
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1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba,
że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady 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.

IV. ORGANY SPÓŁDZIELNI
§ 21
1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie, a gdy ilość członków przekroczy 50, Walne Zgromadzenie
zastępuje się Zebraniem Przedstawicieli,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Spółdzielni,
4) Zebrania grup członkowskich.
2. Zakres uprawnień i obowiązków organów Spółdzielni określają Statut oraz regulaminy.

V. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI
§ 22
1.

Prawa przysługujące ogółowi członków w sprawach Spółdzielni wykonują w drodze
Uchwał obecni na Zebraniu Przedstawiciele Spółdzielni wybrani stosownie do
postanowień niniejszego Statutu.

2.

Liczbę Przedstawicieli na Zebranie ustala Rada Nadzorcza z tym, że liczba ta nie może
być wyższa niż 25 delegatów.

3.

Liczbę Przedstawicieli ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni, przyjmując na podstawę
liczbę członków zarejestrowanych w Spółdzielni na dzień 31 grudnia ubiegłego roku.

4.

Kadencja Przedstawicieli trwa 4 lata.

5.

Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni dokonują zebrania grup
członkowskich.
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Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą być Przedstawicielami na Zebranie
Przedstawicieli Spółdzielni.
6.

Każdy Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni tylko
osobiście z prawem do jednego głosu bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli
przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż
jednego członka.

7.

Przedstawiciel ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy
eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta przedstawiciel, nie są uprawnione do
zabierania głosu.

8.

Członkowie Rady Nadzorczej nie będący przedstawicielami oraz członkowie Zarządu
Spółdzielni biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni z głosem doradczym.

9.

W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
§ 23

1. Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku
w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, zawiadamiając imiennie
wszystkich przedstawicieli na 2 tygodnie przed datą Zebrania o terminie, miejscu i
porządku obrad.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia
członków, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę
Spółdzielczą.
Zarząd Spółdzielni podaje także do publicznej wiadomości wszystkich członków:
a)

czas, miejsce i porządek obrad w formie ogłoszenia w lokalu odbywającego się

Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.
3.

Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli także na żądanie:
a)

Rady Nadzorczej,

b)

przynajmniej 1/5, nie mniej jednak niż 3 członków Spółdzielni,
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c)

zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby
członków Spółdzielni,

d)

1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli.

Wniosek wyrażający takie żądanie, powinien być złożony na piśmie do Zarządu Spółdzielni
z podaniem celu zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz wskazaniem spraw, które powinny
zostać zamieszczone w porządku obrad.
W tym przypadku Zebranie Przedstawicieli należy zwołać w taki sposób, aby mogło się
ono odbyć najpóźniej w ciągu 6-ciu tygodni od dnia złożenia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi, Zebranie Przedstawicieli może zwołać Rada Nadzorcza Spółdzielni,
Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
4. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą również żądać
zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Wnioski
powinny być zgłaszane na piśmie Zarządowi Spółdzielni najpóźniej na 4 tygodnie przed
Zebraniem Przedstawicieli.
§ 24
Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni należy:
1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej.
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzenie sprawozdań
rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków
członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielenie
absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z
działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat oraz tworzenie funduszów własnych Spółdzielni przewidzianych w
odrębnych przepisach,
5) podejmowanie

uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej

wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także
przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacja Spółdzielni,
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8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej,
9) uchwalanie zmian Statutu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku
oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalanie regulaminów obrad Zebrania Przedstawicieli i Regulaminu Rady Nadzorczej,
15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji
gospodarczych lub wystąpienia z nich,
16) Zebranie Przedstawicieli jest władne podejmować uchwały w innych sprawach
określonych w ustawie lub statucie Spółdzielni.
§ 25

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z
wyjątkiem uchwał dla których ustawa względnie Statut przewiduje wyższe wymagania.
Uchwały mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do
wiadomości przedstawicieli w terminie i w sposób określony w Statucie.

2. Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni otwiera i prowadzi przewodniczący Rady
Nadzorczej.
Zebranie może wybrać innego przewodniczącego spośród przedstawicieli, a jeżeli
przewodniczący Rady nie jest przedstawicielem – wybór jest konieczny.

3. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący Zebrania oraz sekretarz Zebrania. Protokoły są jawne dla wszystkich
członków Spółdzielni, Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej. Zarząd
Spółdzielni przechowuje protokoły przez okres co najmniej 10 lat, o ile przepisy w
sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

4. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz
wszystkie jego organy.

5. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
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6. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w
interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka może być
zaskarżona do sądu.

7. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka
przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

8. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli powinno być wniesione w
ciągu sześciu tygodni od dnia Zebrania Przedstawicieli, jeżeli zaś powództwo wnosi
członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli na skutek 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.

9. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin
sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany
w statucie.

10. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania
Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich
członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

VI.

RADA NADZORCZA
§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków nie więcej niż 7 członków
Spółdzielni wybranych na cztery lata przez Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
przedstawicieli.
2.

W skład Rady Nadzorczej wybierani są członkowie – konsumenci oraz członkowie –
pracownicy. Proporcje miejsc mandatowych wynoszą przy wyborze 7 członków Rady
Nadzorczej:
- 5 mandatów dla członków konsumentów,
- 2 mandaty dla członków pracowników.

3.

Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3
głosów przez Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym.

4.

Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek:
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a) utraty członkostwa,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) zgonu,
d) podjęcia w Spółdzielni zatrudnienia jeżeli był wybrany do Rady Nadzorczej z grupy
członków konsumentów,
e) w razie ustania stosunku pracy ze Spółdzielnią, jeżeli był wybrany z grupy członków
pracowników.
5.

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 4 lata.

6.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą wyboru nowej Rady
Nadzorczej.

7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą być wybrani członkowie Zarządu Spółdzielni,
pełnomocnicy Zarządu, członkowie Zarządu związków zawodowych, osoby zajmujące
się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni oraz osoby zajmujące stanowiska
głównego księgowego i radcy prawnego.
§ 27
1. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie zadań gospodarczych i programów działalności społecznej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a)

badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społecznogospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię
praw jej członków,
c)

przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków

organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
d)

wybór

biegłego

rewidenta

celem

badania

sprawozdania

finansowego

Spółdzielni,
3)

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
6) składanie – Zebraniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę
sprawozdań finansowych – projektu podziału nadwyżki lub pokrycia strat,
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7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych
czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2-ch członków Rady przez nią
upoważnionych,
8) wybór i odwołanie członków Zarządu, powołanie członków Zarządu na stanowisko
prezesa i członka Zarządu, nawiązanie stosunków pracy z Zarządem oraz ustalenie
wysokości ich wynagrodzenia. Umowę o pracę na warunkach ustalonych w uchwale Rady
Nadzorczej zawiera przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z jednym z upoważnionych
członków Rady Nadzorczej,
9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członka – w sytuacji gdy Zarząd
jest jednoosobowy.
12) interweniowanie w przypadkach groźnego dla interesów Spółdzielni lub ogółu członków
przekroczenia uprawnień lub zaniedbań obowiązków Zarządu,
13) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, jeżeli nie należą
one do kompetencji Zarządu Spółdzielni.
2.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad są ważne, jeżeli

zostały podjęte większością głosów przy udziale więcej niż połowy jej członków.
§ 28
Na

pierwszym

swoim

posiedzeniu

Rada

Nadzorcza

wybiera

ze

swego

grona

przewodniczącego, sekretarza i przewodniczącego komisji rewizyjnej, w jawnym
głosowaniu.
Rada Nadzorcza powołuje stałe lub czasowe komisje do wykonania poszczególnych zadań.
Organizację pracy oraz tryb obradowania Rady i jej organów określa regulamin rady.

VII.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
§ 29

1. Zarząd Spółdzielni może być jednoosobowy i składać się z Prezesa. Jeśli Zarząd jest
wieloosobowy, składa się z Prezesa i członka Zarządu.
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1) Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
mieniu, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.
2. Prezesa i członka Zarządu wybiera na czas nieokreślony spośród członków Spółdzielni i
odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków Rady Nadzorczej.
3. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Uzasadnienie o odwołaniu Prezesa lub członka Zarządu powinno być podpisane przez
przewodniczącego i jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło
absolutorium.
§ 30

1. Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w
ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni.

3. Zadaniem Zarządu jest podejmowanie wszelkich czynności w celu osiągnięcia
pozytywnych wyników finansowych Spółdzielni.

4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zabezpieczyć pełną i terminową realizację zadań
gospodarczych w oparciu o rachunek ekonomiczny i postęp techniczny oraz
wykorzystując najnowsze zdobycze nauki i techniki.

5. Do zakresu działalności Zarządu w szczególności należy:
a) sporządzanie założeń gospodarczo-finansowych i przedkładanie ich Radzie
Nadzorczej,
b) organizowanie wykonania zadań gospodarczych,
c) koordynowanie akcji zebrań statutowych,
d) zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań i podejmowanie innych czynności w
imieniu Spółdzielni oraz udzielanie pełnomocnictw,
e) składanie Radzie Nadzorczej informacji z realizacji wniosków i uchwał Zebrania
Przedstawicieli,
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f) sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Spółdzielni Zebraniu
Przedstawicieli i Radzie Nadzorczej,
g) występowanie w imieniu Spółdzielni wobec władz, instytucji oraz innych osób
prawnych i fizycznych oraz współdziałanie z organami władzy samorządowej,
administracji rządowej, organizacjami społecznymi,
h) współdziałanie z innymi organizacjami spółdzielczymi w zakresie rozwoju sieci
handlowej, usprawnienia zaopatrzenia członków i konsumentów oraz wspólnych
poczynań inwestycyjnych,
i) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
j) powoływanie lub łączenie działów w ramach zmian organizacyjnych,
k) przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych Spółdzielni,
l) prowadzenie polityki kadrowej, doboru kadr i szkolenia,
m) spisanie w straty Spółdzielni należności w granicach ustalonych przez Radę
Nadzorczą,
n) dokonywanie podziału zadań i środków do ich realizacji,
o) zarządzanie majątkiem Spółdzielni,
p) współdziałanie z organizacjami związkowymi,
r) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, statutu oraz uchwał
Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
§ 31
1.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Nie dotyczy to w
przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy.
Kompetencje i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

2.

Zarząd Spółdzielni może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników do składania
oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni, a także pełnomocników do dokonywania
czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

3.

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu Spółdzielni lub
jeden członek Zarządu i pełnomocnik. Gdy Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia
woli za Spółdzielnię mogą składać również dwaj pełnomocnicy.
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VIII. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I DLA ZARZĄDU
§ 32
1.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Spółdzielni i przedstawicielem na
Zebraniu Przedstawicieli. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu. W
razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swych
członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

2.

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach
ich dotyczących.
W skład Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby pozostające
ze sobą w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii
prostej oraz do drugiego stopnia w linii prostej.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami
konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub
członkowie

władz

w

podmiotach

gospodarczych

prowadzących

działalność

konkurencyjną wobec Spółdzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej
lub Zarządu.
W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji – Rada
Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności.
W takim przypadku Zebranie Przedstawicieli na swoich najbliższych obradach
rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania zawieszonego członka Rady
Nadzorczej.
4.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu ponoszą odpowiedzialność materialną
stosownie do przepisów Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.
Górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej niezatrudnionych w Spółdzielni
członków Rady Nadzorczej i Zarządu stanowi trzykrotne przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w Spółdzielni za ostatni kwartał.

5.

Członek Rady Nadzorczej i Zarząd ponoszą odpowiedzialność karną wynikającą z
ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330)
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IX. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
§ 33

1. Teren działania Spółdzielni dzieli się na obwody grup członkowskich. Zasady tworzenia
grup członkowskich ustala Rada Nadzorcza, co najmniej na dwa miesiące przed
zwołaniem zebrań grup członkowskich.

2. O przynależności członka do grupy członkowskiej decyduje jego miejsce zamieszkania.
3. W zebraniach grup członkowskich członek bierze udział tylko osobiście z prawem do
jednego głosu, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
§ 34

1. Zebrania grup członkowskich zwołuje Zarząd raz w roku przez zawiadomienie
indywidualne członków grup członkowskich, przynajmniej na tydzień przed datą
zebrania z podaniem terminu i miejsca zebrania.

2. Zebranie grupy członkowskiej może być również zwołane na żądanie komitetu
członkowskiego danej grupy członkowskiej, lub co najmniej jednej 1/10 ogólnej liczby
członków danej grupy członkowskiej. Wniosek wyrażający takie żądanie powinien być
skierowany na piśmie z podaniem celu zebrania grup członkowskich do Zarządu
Spółdzielni.
W takich przypadkach zebrania grup członkowskich należy zwołać w taki sposób, aby
mogło odbyć się najpóźniej w ciągu 4-ch tygodni od daty otrzymania wniosku przez
Zarząd Spółdzielni.

3. Zebraniu grupy członkowskiej przewodniczy członek Rady Nadzorczej, ustalony przez
przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 35

1. Do uprawnień zebrania grupy członkowskiej należy:
1) ocena działalności placówek Spółdzielni,
2) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania
przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
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3)

rozpatrywanie sprawozdań komitetów członkowskich, Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółdzielni;

4) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni w
liczbie i trybie ustalonym przez Radę Nadzorczą w tajnym głosowaniu zwykłą
większością głosów z osób danej grupy członkowskiej;
5) wybór członków komitetów członkowskich dla placówek Spółdzielni danego zebrania
grup członkowskich w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
6) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w
sprawach Spółdzielni.

2. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz komitetów członkowskich
dokonuje się raz na 4 lata.

3. Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu, a Zarząd Spółdzielni najdalej w ciągu 30
dni, zobowiązani są ustosunkować się do wniosków, postulatów z zebrań grup
członkowskich oraz o zajętym stanowisku zawiadomić wnioskodawcę.

X.

KOMITETY CZŁONKOWSKIE
§ 36

1. Przy sklepach, punktach usługowych, zakładach gastronomicznych i produkcyjnych
Spółdzielni działają komitety członkowskie.
2. Wyboru komitetów członkowskich dokonują zebrania obwodowe grup członkowskich
spośród członków Spółdzielni w liczbie i trybie ustalonym przez Radę Nadzorczą w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Kadencja komitetów członkowskich trwa 4 lata.
4. Organizację pracy i tryb obradowania komitetów członkowskich określa ich
regulamin.
§ 37
1.

Do zakresu uprawnień komitetów członkowskich należy:

1)

udział w realizacji zadań gospodarczych Spółdzielni, w szczególności:
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a) wgląd w gospodarkę placówki (placówek) ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ochronę mienia oraz interesów konsumenta korzystających z usług placówki,
b) ocena działalności placówki (placówek), przedstawianie w tych sprawach wniosków i
opinii,
2) składanie sprawozdań ze swej działalności Radzie Nadzorczej.
Zarząd obowiązany jest rozpatrzyć wnioski i opinie komitetu członkowskiego i w ciągu

2.

30 dni ustosunkować się do nich oraz powiadomić komitet członkowski o zajętym
stanowisku.
XI. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
§ 38
1. Spółdzielni prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy
zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
3. W sprawach finansów i rachunkowości mają zastosowanie zasady organizacji i
gospodarki finansowej wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
§ 39
1. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat na udziały.
2. Fundusz zasobowy tworzy się:
1) z wpłat wpisowego członków,
2) z części nadwyżki bilansowej,
3) z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
3. Fundusze specjalne i celowe tworzone zgodnie z zasadami gospodarki finansowej
Spółdzielni mogą być użyte tylko na cele określone w tych zasadach.
4. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej
statucie.
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§ 40
Rokiem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
Spółdzielnia prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe stosownie do
obowiązujących przepisów.
§ 41

1. Czystą nadwyżkę wynikającą z bilansu rocznego dzieli Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu i obowiązującymi zasadami gospodarki
finansowej.

2. Stratę bilansową Spółdzielnia pokrywa z funduszu zasobowego, a w razie wyczerpania
tego funduszu – odpisuje się ją z funduszu udziałowego i własnych funduszów
specjalnych tworzonych przez Spółdzielnię.

3. Członek ma prawo uczestniczenia w podziale czystej nadwyżki bilansowej w wysokości
i formie ustalonej przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni.

4. Podział części nadwyżki bilansowej między członkami Spółdzielni /dywidenda/ może
nastąpić

w

szczególności

w

formie

oprocentowania

posiadanych

udziałów

członkowskich.
Wysokość tego oprocentowania ustala w każdym roku Zebranie Przedstawicieli.
Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zgromadzenie Przedstawicieli.

5. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie
oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków /ich
spadkobierców/, którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.

XII.

LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI
§ 42

1.

Spółdzielnia podlega przynajmniej raz na trzy lata a w okresie likwidacji corocznie
lustracyjnemu badaniu legalności gospodarności i rzetelności jej działania.

2.

Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub
części

jej działalności

albo

tylko

przeprowadzenie lustracji może wystąpić:
1) Zebranie Przedstawicieli,
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określonych

zagadnień.

Z wnioskiem o

2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
4) 1/5 członków Spółdzielni.
§ 43
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 oraz statuty Związków Rewizyjnych
i Krajowej Rady Spółdzielczej.

3.

Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą
na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.

4.

Zarząd

Spółdzielni

zobowiązany

jest

corocznie

przekazywać

podmiotowi

przeprowadzającemu lustrację i Zgromadzeniu Przedstawicieli informację o realizacji
wniosków lustracyjnych.

XIII. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI
§ 44
1.

Zmiana Statutu wymaga Uchwały Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni podjętej 2/3
oddanych głosów.

2.

Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.
§ 45

1. Likwidacja Spółdzielni następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982r.
Prawo Spółdzielcze.
2. W przypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po zaspokojeniu należności
przypadających od Spółdzielni w trybie postępowania likwidacyjnego zostaje
przeznaczony na cele określone w Uchwale ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w ust.2, pozostały majątek ma być w całości
lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych
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członków, którym do chwili przejścia albo postawienia Spółdzielni w stan likwidacji nie
wypłacono wszystkich udziałów”.
Statut zastał uchwalony na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 29 czerwca 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZP

SEKRETARZ ZP
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