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STATUT
TARNOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ
I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA, CZAS TRWANIA ORAZ CEL
DZIAŁANIA

I PRZEDMIOT

§ 1. [NAZWA]
Spółdzielnia działa pod nazwą: „Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza” zwana dalej
„Spółdzielnia”.
Dopuszcza się używania skróconej nazwy: „TSO”.
§ 2. [SIEDZIBA]
Siedzibą Spółdzielni, a zarazem siedzibą Zarządu, jest miasto Tarnów, ulica Hodowlana nr 5.
§ 3 [PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ I WŁASNOŚĆ]
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
niniejszego Statutu,
2. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
§ 4. [TEREN DZIAŁANIA]
1. Terenem działania Spółdzielni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółdzielnia może prowadzić działalność poza granicami Polski.
§ 5. [CZAS DZIAŁANIA]
Spółdzielnia powołana jest na czas nieokreślony.
§ 6. [CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA]
1. Celem Spółdzielni jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz
podejmowanie innych czynności prawnych w interesie i na rzecz swoich członków.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD 2007) jest:
1) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – kod PKD 46.31.Z,
2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych –
kod PKD 46.39.Z,
3) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – kod PKD 46.90.Z,
4) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – kod PKD 47.11.Z,
5) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
kod PKD 47.21.Z,
6) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod
PKD 47.76.Z,
7) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach – kod PKD 47.81.Z,
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transport drogowy towarów – kod PKD 49.41.Z,
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – kod PKD 52.10.B,
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – kod PKD 61.10.Z,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – kod PKD
68.20.Z,
12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura – kod PKD 82.19.Z,
13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – kod PKD
85.59.B.”
3. Przedmiotem innych czynności podejmowanych przez Spółdzielnię w interesie i na rzecz
swoich członków może być:
1) reprezentowanie na zewnątrz oraz działanie na rzecz interesów gospodarczych swoich
członków,
2) działanie organizacyjne i ekonomiczne pobudzające rozwój i intensyfikację produkcji
ogrodniczej wśród swoich członków między innymi poprzez kontraktację produktów
ogrodniczych wyprodukowanych przez nich,
3) udzielanie członkom pomocy w zakresie zapewnienia fachowego instruktażu oraz
organizowania się członków w grupy producenckie,
4) organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej, społecznej i kulturalnej na rzecz
członków i pracowników,
5) współpraca z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi, samorządowymi, izbami
rolniczymi, zrzeszeniami branżowymi, kółkami rolniczymi oraz ich związkami a także
z samorządami wszystkich szczebli na zasadach ogólnie przyjętych i zawartych umów.
4. Spółdzielnia może podejmować wspólne działania gospodarcze z organizacjami
i samorządami wymienionymi w ust.3 pkt. 5 oraz innymi podmiotami gospodarczymi we
wszystkich formach przewidzianych przez prawo.
II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7. [CZŁONKOWIE]
1. Członkami Spółdzielni mogą być:
1) osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych zajmujące się produkcją
ogrodniczą lub pszczelarską, których stałym miejscem zamieszkania i prowadzenia
gospodarstwa jest teren działania Spółdzielni,
2) współmałżonkowie oraz spadkobiercy gospodarstwa ogrodniczego lub pszczelarskiego
osób, o których mowa w pkt.1,
3) postanowienia pkt. 1 i 2 nie naruszają praw członków Spółdzielni dotychczas nabytych.
2. Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby oraz ich współmałżonkowie, którzy prowadzą
bez zgody Spółdzielni działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do niej,
polegającej na skupie, zakupie produktów ogrodniczych lub pszczelarskich, z wyłączeniem
materiału szkółkarskiego i roślin ozdobnych, a następnie ich sprzedaży.
3. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców
dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w Statucie.
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§ 8. [DEKLARACJA]
1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej, która musi zawierać:
1) imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, rodzaj i
wielkość gospodarstwa,
2) ilość zadeklarowanych udziałów,
3) podpis przystępującego członka.
2. Zadeklarowanie dalszych udziałów oraz wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji
muszą być złożone w formie pisemnej.
3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym
w Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci
wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
§ 8a. [DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW]
Spadkobierca zmarłego członka Spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem
Spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest
więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do
udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację
przystąpienia do Spółdzielni.
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§ 9. [PRZYJĘCIE CZŁONKÓW]
Przyjęcie nowych członków Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
Przyjęcie członka musi być stwierdzone na deklaracji członkowskiej podpisem dwóch
członków Rady Nadzorczej z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Zasada ta obowiązuje
również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
Uchwała w sprawie przyjęcia członka musi być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia
deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni lub o uchwale
odmawiającej przyjęcia, zainteresowany musi być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch
tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia musi zawierać
uzasadnienie na piśmie.
W razie odmowy przez Radę Nadzorczą przyjęcia na członka Spółdzielni, zainteresowany
ma prawo odwołania się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia
w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały. Odwołanie
musi być złożone na piśmie w siedzibie Spółdzielni a jego rozpatrzenie nastąpi na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest
ostateczna.
§ 10. [WPISOWE I UDZIAŁY]
Obowiązkiem członka Spółdzielni jest wniesienie wpisowego oraz zadeklarowanych
udziałów. Członek musi zadeklarować minimum jeden udział.
Wysokość wpisowego wynosi 400,00 złotych
Wysokość jednego udziału członkowskiego wynosi 1.000,00 złotych.
Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych
udziałów.
Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
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§ 11. [WKŁADY]
Członkowie mogą wnosić do Spółdzielni wkłady pieniężne do korzystania z nich przez
Spółdzielnię.
Wysokość wkładu pieniężnego nie może przekroczyć 25 udziałów, nie mniej jednak niż
jeden udział. Przez udział rozumie się udział obowiązkowy określony w § 10 ustęp 3.
Wkłady wnoszone są na wniosek Rady Nadzorczej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
Członek deklaruje wniesienie wkładu pieniężnego z podaniem jego wysokości, terminu
wniesienia i czasu korzystania przez Spółdzielnię, poprzez wypełnienie pisemnej
deklaracji. Przyjęcie deklaracji musi być potwierdzone podpisami dwóch członków
Zarządu.
Wpłata wkładu pieniężnego następuje w terminie określonym w deklaracji, najpóźniej
w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia deklaracji wkładu przez Zarząd.
Spółdzielnia ma obowiązek zwrotu wkładu pieniężnego po upływie zadeklarowanego
terminu korzystania, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty upływu terminu
korzystania, chyba że członek na piśmie zadeklaruje przedłużenie okresu korzystania
z wkładu przez Spółdzielnię.
Wkłady pieniężne członków są oprocentowane ze środków Spółdzielni proporcjonalnie do
czasu pozostawania ich w jej dyspozycji. Wysokość oprocentowania ustala się
w wysokości zmiennej stopy redyskonta weksli ustalonej przez NBP w stosunku rocznym.
Oprocentowanie wkładów pieniężnych stanowi koszt uzyskania przychodów Spółdzielni.
Członek może wypowiedzieć wkład przed upływem terminu na jaki został on wniesiony
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie przez członka
członkostwa w Spółdzielni jest równoznaczne z wypowiedzeniem wkładu pieniężnego.
Z dniem rozwiązania stosunku członkostwa w drodze wypowiedzenia, wykreślenia albo
wykluczenia wniesiony wkład pieniężny wraz z należnym oprocentowaniem stawiany jest
do dyspozycji członka bez dalszego oprocentowania.
Członek nie odpowiada za straty i zobowiązania Spółdzielni wniesionymi wkładami
pieniężnymi ani kwotami z tytułu ich oprocentowania.
W przypadku likwidacji Spółdzielni roszczenia o zwrot wkładów i należnych odsetek
zaspokajane są jako inne należności od Spółdzielni.
Członek może w deklaracji dotyczącej wkładu pieniężnego wskazać osobę, której
Spółdzielnia po jego śmierci obowiązana jest wypłacić wkłady i kwotę z tytułu ich
oprocentowania.

§ 12. [TERMIN WNOSZENIA UDZIAŁÓW]
1. Nowo przyjęty członek Spółdzielni wnosi wpisowe i wysokość zadeklarowanych udziałów
jednorazowo niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu na członka.
2. W przypadku zmiany Statutu w zakresie wysokości udziału, termin i formę uzupełnienia
udziału określa Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku gdy członek nie wpłacił zadeklarowanych udziałów lub nie uzupełnił
udziałów do pełnej wysokości w ustalonym terminie, Zarząd wyznacza termin dodatkowy,
nie dłuższy jednak niż trzy miesiące. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zarząd
przedstawia Radzie Nadzorczej wniosek o wykluczenie członka ze Spółdzielni.
§ 13. [PRAWA CZŁONKA]
1. Prawa wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
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2. Członek Spółdzielni ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
2) wybierać i być wybieranym do organów Spółdzielni,
3) otrzymywać na żądanie odpisu obowiązującego Statutu oraz regulaminów,
4) zaznajamiać się z uchwałami i protokołami obrad organów Spółdzielni,
5) zaznajamiać się z protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi oraz informacjami
o ich realizacji,
6) zaznajamiać się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni,
7) zaznajamiać się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli
nie naruszyłoby to prawa tych osób lub nie będzie zachodzić uzasadniona obawa, że
członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem
Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa udostępnienia
tych umów powinna być wyrażona na piśmie,
8) oceniać działalność i decydować w sprawach Spółdzielni w granicach i w sposób
określony w niniejszym Statucie,
9) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni oraz żądać
rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności
i domagać się informacji o sposobie ich rozpatrzenia,
10) uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej stosownie do uchwał Walnego
Zgromadzenia,
11) do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności, korzystać ze
wszystkich form działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej prowadzonej przez
Spółdzielnię,
12) przeglądać rejestr członków Spółdzielni,
13) żądać zwołania Walnego Zgromadzenia a także zamieszczania w porządku jego obrad
oznaczonych spraw, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie i w
sposób przez Statut określonym,
14) wskazać w swej deklaracji członkowskiej lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu
złożonym Spółdzielni osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci
wypłacić udziały,
15) żądać w trybie określonym w Statucie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
16) zaskarżać do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności
z prawem lub postanowieniami Statutu,
17) odwoływać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach
wynikających ze stosunku członkostwa, w sposób i terminach określonych w Statucie
oraz być obecnym przy ich rozpatrywaniu,
18) zadeklarować i wnieść do Spółdzielni udziały dodatkowe oraz wnieść wkłady
pieniężne do korzystania z nich przez Spółdzielnię na zasadach określonych
w statucie,
19) wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim wypowiedzeniem i żądać zwrotu udziałów
i wniesionych wkładów według zasad i terminach określonych w Statucie,
20) uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni w przypadku jej likwidacji stosownie do
uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia o podziale i postanowień ustawy – Prawo
spółdzielcze,
21) dochodzić na drodze sądowej swych praw w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie
ze Spółdzielni.
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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.
Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 14. [OBOWIĄZKI CZŁONKA]
1. Obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
2. Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisów prawa i postanowień Statutu oraz regulaminów wydanych na
jego podstawie i uchwał organów Spółdzielni oraz tajemnicy służbowej i handlowej
dotyczącej spraw Spółdzielni,
2) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań
statutowych,
3) wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udział, zgodnie ze Statutem,
4) brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz w pracach innych organów Spółdzielni, do
których został wybrany,
5) uzupełniać udziały do nowej wysokości lub deklarować i wnosić nowe udziały
stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
6) zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji
członkowskiej,
7) kontraktować oraz dostarczać do Spółdzielni, zgodnie z zawartą umową, produkty
ogrodnicze i pszczelarskie wyprodukowane w swoim gospodarstwie.
3. Członkowie biorą czynny udział w pracach organów Spółdzielni.
§ 15. [USTANIE CZŁONKOSTWA]
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1. wystąpienia ze Spółdzielni,
2. skreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
3. wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
4. wykluczenia ze Spółdzielni.
§ 16. [WYSTĄPIENIE]
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi co
najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku obrachunkowego.
2. Wypowiedzenie musi być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie roku obrachunkowego.
§ 17. [SKREŚLENIE]
1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia,
w którym nastąpiła śmierć.
2. 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.
Nie dotyczy to tego byłego członka, który złożył oświadczenie zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu.
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§ 18. [WYKREŚLENIE]
1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych
może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.
2. Przyczynami wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru jej członków mogą być:
1) utrata lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych,
2) członek przestał odpowiadać wymogom określonym w §7 ust.1 pkt.1 niniejszego
Statutu,
3) członek wyprowadził się na stałe poza teren działania Spółdzielni.
§ 19. [WYKLUCZENIE]
1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w przypadku, 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.
2. Przyczynami wykluczenia członka ze Spółdzielni mogą być:
1) umyślne działanie na szkodę Spółdzielni lub działanie wbrew jej interesom albo
interesom innych członków,
2) uchylania się od obowiązków statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia
i pozostałych organów Spółdzielni,
3) podjęcie przez członka Spółdzielni lub współmałżonka, bez zgody Spółdzielni
działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do niej, polegającej na skupie,
zakupie produktów ogrodniczych lub pszczelarskich, z wyłączeniem materiału
szkółkarskiego i roślin ozdobnych, a następnie ich sprzedaży,
4) uchylanie się od obowiązku wniesienia pełnego udziału zgodnie z postanowieniami
Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) ujawnianie osobom trzecim tajemnicy służbowej lub handlowej Spółdzielni,
6) skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 20. [ZASADY WYKREŚLENIA I WYKLUCZENIA]
1. Wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni, na wniosek Zarządu, dokonuje Rada
Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka ma
obowiązek wysłuchać jego wyjaśnień. W tym celu zainteresowany powinien być
zawiadomiony o miejscu i terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na 14 dni przed
posiedzeniem. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej listem poleconym lub
doręczenie za pokwitowaniem na adres członka wskazany w deklaracji. Nieobecność
członka lub niezłożenie przez niego wyjaśnień na piśmie nie jest przeszkodą dla
rozpatrzenia wniosku o wykreśleniu lub wykluczeniu członka, pod warunkiem
prawidłowego zawiadomienia go o posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza, która podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka,
ma obowiązek zawiadomić o tym członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu
albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.
Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada
Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykreślenia albo
wykluczenia określone w Statucie.
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4. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 3, dokonuje się na adres członka wskazany
w deklaracji, listem poleconym lub doręczenie za pokwitowaniem. Zawiadomienie
zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma
moc prawną doręczenia.
5. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo:
1) odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia lub wykluczenia do
Walnego Zgromadzenia oraz ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania
i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia
niniejszego Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Termin do wniesienia
odwołania w sprawie wykreślenia lub wykluczenia wynosi jeden miesiąc od dnia
doręczenia zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. O
terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się członek Spółdzielni powinien być
zawiadomiony, pod wskazanym przez niego adresem w odwołaniu, co najmniej trzy
tygodnie przed tym terminem;
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia
doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie
wykreślenia lub wykluczenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykreślonemu
lub wykluczonemu.
6. Wykreślenie lub wykluczenie 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
Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia,
2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego
Zgromadzenia,
3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej
albo Walnego Zgromadzenia.
§ 21. [ZWROT WPŁAT NA UDZIAŁY]
1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat
dokonanych na udziały.
2. Nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów zadeklarowanych i
wniesionych.
3. Zasady zwrotu tych wpłat są takie same jak zwrotu udziałów byłego członka, jeżeli nie
zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
§ 22. [WYPŁATA UDZIAŁU BYŁEGO CZŁONKA]
1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego bilansu i rachunku
wyników za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Wypłata ta powinna
nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników przez Walne
Zgromadzenie w terminie ustalonym pomiędzy stronami.
2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego
majątku Spółdzielni.
§ 23. [ROZPORZĄDZANIE ROSZCZENIAMI]
1. Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziałów ze
skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne.
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2. Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania
członkostwa.
3. Wierzytelności Spółdzielni do członka z tytułu wpłat na udziały nie podlegają zajęciu na
rzecz wierzycieli Spółdzielni.
§ 24. [UCZESTNICZENIE W POKRYWANIU STRAT]
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 członkiem.
§ 25. [ROSZCZENIA O WYPŁATĘ UDZIAŁÓW]
Roszczenia o wypłatę udziałów ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.
§ 26. [REJESTR CZŁONKÓW]
1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska, miejsce
zamieszkania, dane dotyczące gospodarstwa prowadzonego przez członka, wysokość
zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet
członków oraz datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni mają prawo
przeglądać rejestr członków.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 27. [POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE]
W sprawach spornych pomiędzy członkiem a Spółdzielnią powstałych w wyniku uchwał
Rady Nadzorczej lub Zarządu, członek może odwołać się w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym do:
1) Rady Nadzorczej – od uchwał Zarządu,
2) Walnego Zgromadzenia – od uchwał Rady Nadzorczej.
Od uchwał Walnego Zgromadzenia nie przysługuje odwołanie w trybie postępowania
wewnątrzspółdzielczego.
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca. Termin do
wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale wraz
z uzasadnieniem. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się od
uchwały w tym terminie oraz o skutkach jego niezachowania.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez organ odwoławczy w terminie:
1) Rada Nadzorcza – do trzech miesięcy,
2) Walne Zgromadzenie – na najbliższym posiedzeniu, jednak termin jego rozpatrzenia
nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia wniesienia odwołania.
Odwołujący się ma prawo być obecny na obradach Walnego Zgromadzenia przy
rozpatrywaniu tego odwołania i je popierać. O terminie Walnego Zgromadzenia
odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu
adresem, co najmniej na trzy tygodnie przed tym terminem.
Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu
odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia
uchwały.
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7. W przypadku wniesienia przez członka odwołania od uchwały w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i zaskarżenia tej uchwały w postępowaniu sądowym,
postępowanie wewnątrzspółdzielcze w tej sprawie ulega umorzeniu.
§ 28. [ZAWIESZENIE BIEGU TERMINÓW]
Wniesienie odwołania do organu odwoławczego powoduje zawieszenie biegu przedawnienia
i terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże
przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć
odwołanie.
III. ORGANY SPÓŁDZIELNI
§ 29. [ORGANY SPÓŁDZIELNI]
1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonywane są
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka
organu następuje także w głosowaniu tajnym.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ
Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 30. [WALNE ZGROMADZENIE]
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. W Walnym Zgromadzeniu członek może brać udział wyłącznie osobiście.
3. 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.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu nie będący
członkami Spółdzielni.
5. Z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu:
1) przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,
2) przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
6. Jako goście mogą być zaproszeni na Walne Zgromadzenie przedstawiciele organizacji
wymienionych w §6 ust.3 pkt.5 Statutu.
7. Walne Zgromadzenie obraduje, podejmuje uchwały i głosuje zgodnie z uchwalonym przez
siebie Regulaminem obrad.
§ 31. [KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA]
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań
rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków
członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie
absolutorium członkom Zarządu,
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3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia
straty,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji
gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz
likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej,
10) uchwalanie zmian Statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
14) podejmowanie uchwał w sprawie określenia terminu i formy uzupełnienia udziałów,
jeżeli nastąpiła zmiana Statutu w zakresie wysokości udziału.
15) zatwierdzanie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał w sprawie
wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pracy w tym organie.

1.
2.

3.
4.

§ 32. [ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA]
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku
obrachunkowego.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu
jego zwołania.
W przypadkach wskazanych w ust.2, Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie,
aby mogło się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie
nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 33. [ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU]
1. O czasie, miejscu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektach uchwał
zawiadamia się pisemnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub
osobiście członków oraz Krajową Radę Spółdzielczą i związek rewizyjny, w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.
2. Dodatkowo członkowie Spółdzielni mogą być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku
obrad Walnego Zgromadzenia za pomocą ogłoszenia wywieszonego w siedzibie
Spółdzielni i zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie określonym w
ust.1.
3. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, w myśl §32 ust.2 mogą również
żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem
wystąpienia z tym żądaniem nie później niż na siedem dni przed jego terminem.
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Uzupełniony porządek obrad musi być niezwłocznie przesłany wszystkim pozostałym
członkom, Krajowej Radzie Spółdzielczej i związkowi rewizyjnemu, w którym Spółdzielnia
jest zrzeszona oraz podany do wiadomości członkom w sposób określony w ust. 2.
§ 34. [PODEJMOWANIE UCHWAŁ]
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanych wszystkim członkom w sposób określony w § 33.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. W przypadku frekwencji na Walnym Zgromadzeniu niższej niż określona w ust.2, zwołuje
się Walne Zgromadzenie w drugim terminie w tym samym dniu, które jest władne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków pod warunkiem
zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnych zawiadomieniach i ogłoszeniu o jego
zwołaniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem
uchwał w sprawach:
1) likwidacji Spółdzielni gdzie wymagane jest większość 3/4 głosów,
2) łączenia Spółdzielni, zmiany Statutu oraz odwołania członka Rady Nadzorczej gdzie
wymagane jest większość 2/3 głosów.
§ 35. [PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I PROTOKÓŁ]
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje jego prezydium, w skład którego wchodzą:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Przewodniczącym obrad nie
może być członek Zarządu Spółdzielni. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady
Nadzorczej lub jego zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem obecny
członek.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który musi być podpisany przez
Przewodniczącego obrad i sekretarza. Protokół Walnego Zgromadzenia jest jawny dla
członków Spółdzielni, Krajowej Rady Spółdzielczej i związku rewizyjnego, w którym jest
zrzeszona Spółdzielnia.
3. Zarząd przechowuje protokoły z Walnego Zgromadzenia wieczyście.

1.
2.
3.

4.

§ 36. [UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA]
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz
wszystkie jej organy.
Uchwały sprzeczne z ustawą są nieważne.
Zarząd o podjętych uchwałach powiadamia członków pisemnie jeżeli dotyczą ich
osobiście, a także zmiany Statutu Spółdzielni oraz wysokości obowiązkowych udziałów
i terminów ich wnoszenia. O pozostałych przyjętych uchwałach powiadamia członków
poprzez zamieszczenie ich treści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i na stronie
internetowej Spółdzielni. Termin zawiadomienia o uchwałach nie może przekroczyć
dwóch tygodni od daty ich podjęcia.
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.
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5. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka
przysługuje wyłącznie członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu.
6. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony
przez Radę Nadzorczą.
7. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu
sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi
członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu 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 Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli członek został zawiadomiony pisemnie o podjętej uchwale, zgodnie z ust.3, termin
sześciotygodniowy wskazany w ust.7 biegnie od dnia tego zawiadomienia.
9. Termin, o którym mowa w ust.8, dotyczy także członka, którego powiadomiono o uchwale
zgodnie z §27 ust.6.
10. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust.7, jeżeli utrzymanie
uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe
skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi
okolicznościami i nie jest nadmierne.
11. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego
Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków
Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
RADA NADZORCZA
§ 37. [KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ]
Rada Nadzorcza zwana dalej Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
§ 38. [SKŁAD I WYBORY RADY]
1. Rada składa się z 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób
obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni.
3. Kadencja Rady trwa trzy lata. Każdego roku następuje wybór jednej trzeciej składu Rady,
którzy zastępują członków kończących trzyletnią kadencję. Na kolejną kadencję członek
Rady może być wybrany po co najmniej jednorocznym okresie przerwy.
4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością
2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
5. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa również w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa w Radzie,
2) utraty członkostwa w Spółdzielni,
3) śmierci członka.
6. W miejsce członka Rady, o którym mowa w ust.4, wchodzi osoba wybrana przez Walne
Zgromadzenie.
7. W miejsce członka Rady, o którym mowa w ust.5, wchodzi osoba, która otrzymała
największą w kolejności liczbę głosów w wyborach, w których była wybrana dana osoba.
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§ 39. [ZAKRES DZIAŁANIA RADY]
1. Do zakresu działania Rady należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej
Spółdzielni,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań
gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię
praw jej członków,
c) 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 innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz
występowania z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki
lustracji Spółdzielni, innych kontroli, oraz ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie
członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do
reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią
upoważnionych,
9) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, regulaminu organizowania przetargów na
prace inwestycyjno-remontowe w Spółdzielni,
10) rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków do Spółdzielni,
wykluczenia i wykreślenia członka ze Spółdzielni oraz skreślenia z rejestru członków
a także ustania członkostwa wskutek wypowiedzenia,
12) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności
z uwzględnieniem pracy Komisji Rewizyjnej wraz z odpowiednimi wnioskami,
13) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,
14) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
15) podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania limitów km dla członków Zarządu
w związku z używaniem pojazdów prywatnych do celów służbowych.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników
Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz
sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
§ 40. [PRACA RADY]
1. Praca Rady Nadzorczej, jej Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz innych doraźnych komisji
określona jest w regulaminie pracy Rady zatwierdzonym na Walnym Zgromadzeniu.
2. Rada wybiera spośród swych członków Przewodniczącego Rady, jego zastępcę oraz
Sekretarza, którzy stanowią jej Prezydium.
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3. Pierwsze po Walnym Zgromadzeniu posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej
ukonstytuowania się, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w terminie do 14
dni od dnia jego odbycia.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca w terminie nie krótszym niż
siedem dni przed posiedzeniem podając jednocześnie porządek obrad. Posiedzenie
powinno być zwołane także na wniosek pięciu członków Rady najpóźniej w ciągu dwóch
tygodni od daty otrzymania tego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być
złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby jej członków w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały Rady zapadają
zwykłą większością głosów, chyba że Rada postanowi inaczej.
6. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
7. Posiedzenia Rady są protokołowane w książce protokołów i muszą być podpisane przez
Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę oraz Sekretarza Rady.
8. Dla usprawnienia swej pracy, Rada powołuje spośród swoich członków stałą trzyosobową
Komisję Rewizyjną.
9. W zależności od potrzeb, Rada może spośród swoich członków powoływać doraźne
komisje do rozpatrzenia określonych spraw. W skład tych komisji mogą być powoływane
osoby spoza Rady. Rada może także zasięgać opinii rzeczoznawców.
ZARZĄD
§ 41. [KOMPETENCJE ZARZĄDU]
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom należy do
Zarządu.
3. Działalność Zarządu, organizację pracy oraz zakresy czynności członków, w sposób
szczegółowy określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

1.
2.
3.
4.

§ 42. [SKŁAD I PRACA ZADZĄDU]
Zarząd Spółdzielni składa się od 2 do 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Zarządu nie muszą być członkami Spółdzielni.
Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego działalnością i działalnością całej
Spółdzielni.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady
Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu, którym nie udzieliło
absolutorium, niezależnie od tego, iż są wybrani przez Radę. W tym wypadku nie stosuje
się przepisu § 33 ust.1 niniejszego Statutu.

§ 43. [NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY]
1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada nawiązuje stosunek pracy,
w zależności od powierzonego stanowiska, na podstawie umowy o pracę.
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2. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu Spółdzielni z dniem określonym w
uchwale o odwołaniu. Zawiadomienie o uchwale odwołującej członka Zarządu, Rada
Nadzorcza obowiązana jest przekazać zainteresowanemu na piśmie w ciągu siedmiu dni
od jej podjęcia.
3. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego
uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego
przedmiotem jest świadczenie pracy.
§ 44. [OŚWIADCZENIE WOLI]
1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek
Zarządu i pełnomocnik.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni
osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu
z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.
§ 45. [UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA]
1. Zarząd może udzielić osobie spoza swego składu pełnomocnictwa do dokonywania
czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych.
2. W ważnych sprawach dla Spółdzielni, udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa
w ust.1, a dotyczących dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych, uzależnione jest od uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY I ZARZĄDU
§ 46. CZŁONKOWIE RADY I ZARZĄDU]
1. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni. W razie
konieczności Rada może wyznaczyć jednego ze swych członków do czasowego pełnienia
funkcji członka Zarządu.
2. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich
dotyczących.
3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą mieć zawartych umów cywilno - prawnych ze
Spółdzielnią w zakresie najmu i dzierżaw i jednocześnie prowadzić działalność
konkurencyjną, w stosunku do Spółdzielni, o której mowa w §7 ust.2 Statutu.
4. Członkowie Rady 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 lub
Zarządu. Rada upoważniona jest do podjęcia uchwały o odwołaniu tego członka Zarządu i
zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności.
5. Decyzję o odwołaniu zawieszonego członka Rady z przyczyn określonych w ust.3 lub
o uchyleniu zawieszenia w czynnościach podejmuje Walne Zgromadzenie na swym
najbliższym posiedzeniu.
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§ 47. [WYŁĄCZENIE]
W skład Rady nie może wchodzić osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą
Spółdzielni lub będąca zarazem pełnomocnikiem Zarządu oraz inni pełnomocnicy powołani
przez Zarząd. Ta zasada dotyczy także osób pozostających z członkami Zarządu lub ich
pełnomocnikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
§ 48. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ]
Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
§ 49. skreślony
§ 50. skreślony
§ 51. skreślony
IV. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
§ 52. [PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego,
przy zapewnieniu korzyści swym członkom.
2. Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być
uzupełniane kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów przyjętych przez
Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
§ 53. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA]
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 54. [NADWYŻKA BILANSOWA]
1. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe,
wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
przy czym co najmniej 20% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu
zasobowego.
3. Zasada podziału nadwyżki bilansowej między członków Spółdzielni jest następująca:
1) Uchwałą Walnego Zgromadzenia ustala się kwotę z nadwyżki bilansowej
z przeznaczeniem do podziału między członków,
2) Zwiększa się każdy udział członka o kwotę wynikającą z podzielenia kwoty ustalonej
w pkt. a) przez ogólną ilość udziałów w dniu 31 grudnia roku, za który następuje
podział nadwyżki bilansowej.
4. 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.
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§ 55. [FUNDUSZE]
1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
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 tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach prawa.
3. Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze na podstawie uchwały Rady Nadzorczej
i obowiązujących przepisów.
§ 56. [RACHUNKOWOŚĆ]
1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
§ 57. [ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI]
1. Bilans i rachunek wyników Spółdzielni za dany rok obrachunkowy podlega badaniu pod
względem rzetelności i prawidłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych
przepisach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym
i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się
w siedzibie Spółdzielni, co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.
§ 58. [STRATY BILANSOWE]
1. Straty finansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części
przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego.
2. Gdyby fundusze określone w ust. 1 nie wystarczyły na pokrycie strat, pokrywa się je
z innych funduszy własnych Spółdzielni.
3. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może
podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to
przewiduje Statut.
V. LUSTRACJA
1.

2.

3.
4.

§ 59. [PODDANIE SIĘ LUSTRACJI]
Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania
w likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności
i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części
jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na
żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni.
Lustracja przeprowadzana jest na koszt Spółdzielni.
Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej zleca przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi
rewizyjnemu.
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§ 60. [ZAWIADOMIENIE I PRZEBIEG LUSTRACJI]
1. Lustrator obowiązany jest zawiadomić Radę i Zarząd o rozpoczęciu lustracji. Członkowie
Rady uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
2. Lustrator uprawniony jest do przeglądania ksiąg i wszelkich dokumentów w Spółdzielni
oraz do bezpośredniego sprawdzania jej stanu majątkowego, a Rada, Zarząd i pracownicy
obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.
§ 61. [PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI]
1. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa Radzie Nadzorczej
i Zarządowi. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
2. Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek rewizyjny opracowuje
wnioski polustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu
lustrację i na Walnym Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.
5. Zarząd obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół
lustracji oraz wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 62. [ŁĄCZENIE I PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI]
Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną spółdzielnią lub podzielić się na
podstawie obowiązujących przepisów ustawy - Prawo Spółdzielcze.
§ 63. [LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI]
Spółdzielnia może przejść w stan likwidacji lub ogłasza upadłość na podstawie
obowiązujących przepisów ustawy - Prawo Spółdzielcze.
§ 64 [ZMIANA STATUTU]
1. Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów przy zachowaniu zasady określonej w § 34 ust.2 i 3 niniejszego
Statutu.
2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie Statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty
jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu Walnego
Zgromadzenia.
3. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§ 65. [PODSTAWA PRAWNA]
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 4 grudnia 2013 r. poz. 1443).
§ 66. [WEJŚCIE W ŻYCIE]
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
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Członkowie Zarządu

Janusz Gruszczyński

Andrzej Sołtys

Bożena Wilusz

Tarnów, dnia 25 maja 2014 roku

********************
Niniejszy tekst Statutu jest tekstem jednolitym, który został przyjęty Uchwałą nr 2 NWZP z 30 września 2001
roku i wpisany 7 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział
XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000059640 a następnie był zmieniany:
 w dniu 24 kwietnia 2005 roku uchwałą nr 6 ZPC dokonano zmian w Statucie, które zostały zarejestrowane
w KRS w dniu 13 maja 2005 roku.
 w dniu 23 kwietnia 2006 roku uchwałą nr 7 ZPC dokonano zmian w Statucie, które zostały zarejestrowane
w KRS w dniu 15 maja 2006 roku.
 w dniu 27 maja 2007 roku uchwałą nr 7 ZPC dokonano zmian w Statucie, które zostały zarejestrowane
w KRS w dniu 15 czerwca 2007 roku.
 w dniu 24 maja 2009 roku uchwałą nr 8 ZPC dokonano zmian w Statucie, które zostały zarejestrowane
w KRS w dniu 6 lipca 2009 roku.
 w dniu 25 kwietnia 2010 roku uchwałą nr 8 CPC dokonano zmian w Statucie, które zostały zarejestrowane
w KRS w dniu 2 czerwca 2010 roku.
 w dniu 10 kwietnia 2011 roku uchwałą nr 9 ZPC dokonano zmian w Statucie a uchwałą nr 10 przyjęto
jednolity tekst Statutu. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 27.04.2011 roku.
 w dniu 15 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 9 ZPC dokonano zmian w Statucie a uchwałą nr 10 przyjęto
jednolity tekst Statutu. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 2 maja 2012 roku.
 w dniu 25 maja 2014 roku uchwałą nr 8 ZPC dokonano zmian w Statucie oraz przyjęto jednocześnie
jednolity tekst Statutu. Zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 23 czerwca 2014 roku. Zmiana Statutu
była zasadnicza, bowiem Zebranie Przedstawicieli Członków zostało zastąpione Walnym Zgromadzeniem a
tym samym zlikwidowano Zebrania Grup Członkowskich.
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