STATUT
Spółdzielni Fabryka I3
(podpisany i przyjęty w dniu 7 kwietnia 2016 r.)
Nazwa, siedziba, czas trwania
§1
1.

Spółdzielnia nosi nazwę: „Spółdzielnia Fabryka I3”; zwana dalej „Spółdzielnią”.

2.

Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa.

3.

Spółdzielnia może zrzeszać się dobrowolnie według swego wyboru w związku rewizyjnym lub innych
związkach.

4.

Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
Cel i przedmiot działania
§2

1.

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i
zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność
gospodarczą.

2.

Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków.

3.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
a)

64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

b) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
c)

68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

d) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
e)

70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,

f)

70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

g) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
h) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
§3
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 ze zm.), zwaną dalej „Prawem Spółdzielczym”, i innych przepisów
prawa oraz niniejszego Statutu.
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1. Iwona Hanna Bartczak - .......................................................
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§4
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
§5
Spółdzielnia może współdziałać z innymi podmiotami gospodarczymi prowadzonymi w formach
przewidzianych przez prawo, mając na uwadze realizację celów własnych i jej członków.
Członkowie Spółdzielni - prawa i obowiązki
§6
1.

2.

Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które:
a.

posiadają rekomendację, co najmniej dwóch założycieli Spółdzielni - rekomendacja powinna
być podpisana przez każdego z rekomendujących założycieli i dołączona do deklaracji,

b.

wniosły wpisowe w wysokości i terminie określonym w § 11 ust. 1 i 2 Statutu – dowód wpłaty
wpisowego powinien zostać dołączony do deklaracji.

O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd w drodze uchwały.
§7

1.

Zarząd, podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni, po weryfikacji spełnienia warunków
określonych w § 6 ust. 1, na podstawie podpisanej przez przystępującego deklaracji, która musi zawierać:
a)

w przypadku osób fizycznych - jego imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia,
miejsce oraz adres zamieszkania, ilość deklarowanych udziałów, adres korespondencji elektronicznej
(e-mail),

b) w przypadku osób prawnych – nazwę, siedzibę, adres oraz dane dotyczące wpisu do odpowiedniego
rejestru (w szczególności nazwę rejestru, organ rejestrowy, numer w rejestrze), kwotę kapitału oraz
aktualny wydruk lub wypis danych z rejestru, adres korespondencji elektronicznej (e-mail).
2.

W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

3.

Przystępujący do Spółdzielni może w deklaracji lub odrębnym piśmie wskazać osobę, której Spółdzielnia ma
wypłacić udziały po jego śmierci. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

4.

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem członków Zarządu,
zgodnie z reprezentacją Spółdzielni, lub osób do tego upoważnionych przez Zarząd, z podaniem daty uchwały
Zarządu o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.

5.

Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia
złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu lub odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być
zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno
zawierać uzasadnienie.

6.

Osobie zainteresowanej przyjęciem w poczet członków Spółdzielni, której odmówiono przyjęcia, służy prawo
odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji odmownej. Rada
Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie w ciągu 90 dni od jego otrzymania. Decyzja Rady Nadzorczej
jest ostateczna.
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§8
1.

Członek Spółdzielni ma prawo:
a)

uczestniczyć w zebraniu Walnego Zgromadzenia,

b) wybierać i być wybieranym do organów Spółdzielni,
c)

otrzymywać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Spółdzielni,
protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnie z osobami trzecimi,

d) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
e)

otrzymać udział w nadwyżce bilansowej,

f)

otrzymywać świadczenia od Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

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 w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia pisemnej odmowy wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia
doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
§9

1.

Członkowie Spółdzielni mają obowiązek:
a)

wnieść zdeklarowane udziały w wysokości i terminach ustalonych przez Statut,

b) wykonywać w sposób należyty zobowiązania cywilne zaciągnięte wobec innych osób, w
szczególności w sposób pełny i terminowy wykonywać zobowiązania pieniężne wobec Spółdzielni i
innych członków Spółdzielni,
c)

postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i praktykami
właściwymi ze względu na charakter działalności Spółdzielni,

d) zachować w tajemnicy wszelkie dane osobowe, które pozyskali w związku z wykonywaniem
obowiązków członka Spółdzielni (także po ustaniu członkostwa), oraz zastosowania środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwą ochronę przetwarzania danych osobowych
w zgodzie wymogami prawa,
e)

zachować w tajemnicy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółdzielni w rozumieniu
przepisów o nieuczciwej konkurencji,

f)

stosować się do postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wewnętrznych Spółdzielni i uchwał
organów Spółdzielni,
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g) troszczyć się o dobro i rozwój Spółdzielni, dbać o poszanowanie jej majątku, walczyć z przejawami
niegospodarności oraz czuwać, aby Spółdzielnia wykonywała swe zadania zgodnie z
postanowieniami Statutu,
h) dbać o dobre imię i wizerunek Spółdzielni,
i)

zawiadamiać na piśmie Spółdzielnię o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji o
przystąpieniu do Spółdzielni.
§ 10

1.

Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

2.

Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
§ 11

1.

Wpisowe wynosi:
a)

2.000 zł (dwa tysiące złotych) dla osób fizycznych,

b) 10.000 zł (dziesięć tysiący złotych) dla osób prawnych.
2.

Wpisowe powinno być uiszczone najpóźniej w dniu złożenia deklaracji o przystąpieniu do Spółdzielni.

3.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa.
§ 12

1.

Wysokość udziału członkowskiego wynosi 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

2.

Członek spółdzielni jest zobowiązany zadeklarować wniesienie co najmniej 1 udziału.

3.

Każdy członek Spółdzielni może zadeklarować większą ilość udziałów niż wskazana w ust. 2 powyżej, przy
czym ilość zadeklarowanych udziałów nie może być większa niż 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów.

4.

Termin wniesienia udziałów określa uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.

5.

W razie niewpłacenia udziału lub udziałów w terminie określonym zgodnie z ust. 4, jak również po
bezskutecznym upływie nowego dodatkowego terminu, w przypadku wyznaczenia go przez Zarząd, Zarząd lub
Rada Nadzorcza zainicjuje procedurę rozwiązania członkostwa zgodnie z § 16-19 niniejszego Statutu.
§ 13
Członkostwo w Spółdzielni ustaje przez:
a)

wystąpienie ze Spółdzielni,

b) śmierć Członka Spółdzielni (w przypadku osoby fizycznej) lub jego wykreślenie z rejestru sądowego
(w przypadku osoby prawnej),
c)

wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

d) wykluczenie ze Spółdzielni.
§ 14.
1.

Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem wynoszącym 6 miesięcy.
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2.

Wypowiedzenie składa się Zarządowi Spółdzielni pod rygorem nieważności na piśmie.

3.

Termin wypowiedzenia wskazany w ust. 1, rozpoczyna swój bieg od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zarząd
Spółdzielni otrzymał wypowiedzenie, złożone w formie określonej w ust. 2.

4.

Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
§ 15

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 wykonania
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.

3.

Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w wypadku, gdy członek w deklaracji lub w odrębnym pisemnym
oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskaże osobę, której spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci
wypłacić udziały.

4.

Skreślenie z rejestru członka – osoby prawnej następuje ze skutkiem od dnia jej wykreślenia z rejestru, do
którego była wpisana taka osoba prawna.
§ 16
Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykreślenie lub wykluczenie członka.

§ 17
1.

Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być
pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

2.

Wykreślenie członka Spółdzielni może nastąpić, w szczególności, jeżeli:
a)

z przyczyn przez niego niezawinionych nie wywiązuje się z obowiązku wpłaty na objęcie
zadeklarowanych udziałów lub uzupełnienia udziału do wysokości określonej w niniejszym Statucie,

b) utracił pełną zdolność do czynności prawnych,
c)

został w stosunku do niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,

d) z przyczyn przez niego niezawinionych nie wykonał w sposób pełny i terminowy zobowiązania
pieniężnego wobec Spółdzielni lub innych członków Spółdzielni.
§ 18
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.

Wykluczenie członka może nastąpić w szczególności, jeżeli:
a)

członek narusza postanowienia niniejszego Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie,
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b) członek szkodzi Spółdzielni lub podmiotom z nią kapitałowo powiązanym,
c)

członek nie wykonuje swoich obowiązków z § 9 ust. 1 niniejszego Statutu,

d) jeżeli nie wykonał w sposób pełny i terminowy zobowiązania pieniężnego wobec Spółdzielni lub
innych członków Spółdzielni,
e)

członek ujawnia osobom trzecim informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Spółdzielni, w
rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,

f)

członek z przyczyn przez siebie zawinionych nie wywiązuje się z obowiązku wpłaty na objęcie
zadeklarowanych udziałów lub uzupełnienia udziału do wysokości określonej w niniejszym Statucie.
§ 19

1.

Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni po uprzednim
wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

2.

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

3.

Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawić motywy, które przesądziły o podjęciu uchwały o
wykluczeniu lub wykreśleniu członka ze Spółdzielni. Zawiadomienie o wykreśleniu lub wykluczeniu zwrócone
z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
§ 20.

1.

Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo:
a)

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

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

W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie
wykluczenia albo wykreślenia, odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie
później niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

3.

Odwołujący się członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia, 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 terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do
zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 biegnie od dnia, w którym
odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

6.

Wykluczenie albo wykreślenie członka ze Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:
a)

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,
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b)

bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

c)

prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego
Zgromadzenia.
§ 21.

1.

Członek zobowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
korespondencji elektronicznej (e-mail).

2.

Wszelkie pisma kierowane do członka, a dotyczące jego praw i obowiązków statutowych, powinny być
wysyłane listami poleconymi lub za pokwitowaniem lub drogą elektroniczną.

3.

Wszelkie pisma i zawiadomienia zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu mają moc
prawną doręczenia. Powyższe dotyczy także sytuacji nieodebrania korespondencji przez członka doręczonej na
ostatni znany adres.

4.

W zakresie kierowania oświadczeń i informacji na adres korespondencji elektronicznej (e-mail), wskazany w
deklaracji lub zaktualizowany zgodnie z ust. 1 powyżej, uznaje się je za doręczone Członkowi w chwili ich
wysłania na ten adres.
§ 22

1.

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków Spółdzielni zawierający:
a)

w przypadku osób fizycznych - ich imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia,
miejsce oraz adres zamieszkania, ilość deklarowanych i wpłaconych udziałów,

b) w przypadku osób prawnych -nazwę i siedzibę, adres, nazwę rejestru, organ rejestrowy i numer wpisu
w rejestrze, ilość deklarowanych i wpłaconych udziałów.
2.

Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni mają prawo przeglądać rejestr.
§ 23

1.

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały, chyba,
że żądanie to dotyczy wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga Statut
obowiązujący w chwili żądania zwrotu.

2.

Zwrot wpłat na udziały nie może nastąpić wcześniej niż z dniem następującym po dniu zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, jednak nie później niż w terminie 60
dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem.

3.

Zwrot nie może nastąpić w wypadku, gdy udziały członka zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
§ 24.

1.

Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok,
w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.

2.

Wypłata udziału następuje w terminie wskazanym w § 23 ust. 2 Statutu.

3.

Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni, z
zastrzeżeniem art. 125 § 5a. Prawa Spółdzielczego.
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Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
§ 25.
1.

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

2.

Odwołanie przysługuje od uchwały organu Spółdzielni do jednego bezpośrednio wyższego organu w terminie
jednego miesiąca od dnia zawiadomienia członka o uchwale, a w przypadku, gdy uchwała dotyczy wykluczenia
lub wykreślenia członka stosuje się postanowienia § 19.

3.

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

4.

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

5.

Zarząd Spółdzielni obowiązany jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego w
terminie dwóch tygodni od daty rozpatrzenia odwołania.
§ 26.

1.

W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i
terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy
niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

2.

Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza dochodzenia przez członka jego
praw na drodze sądowej.

3.

W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym,
postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
Organy Spółdzielni
§ 27.

1.

Organami Spółdzielni są:
a)

Walne Zgromadzenie

b) Rada Nadzorcza,
c)

Zarząd.

2.

W przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 1 statutu Spółdzielni, organem Spółdzielni jest również Zebrania
Grup Członkowskich.

3.

Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

4.

Za wyjątkiem przypadków wskazanych w Prawie Spółdzielczym lub Statucie Spółdzielni, przy obliczaniu
wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy za i
przeciw uchwale.
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5.

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, sposób i warunki podejmowania uchwał przez te
organy określa ustawa Prawo Spółdzielcze, Statut Spółdzielni i przewidziane w nim regulaminy tych organów.
§ 28.

1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, z zastrzeżeniem ust. 3 lub przez pełnomocnika.

3.

Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przez
ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

4.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

5.

Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

6.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego,
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
§ 29.

1.

Jeżeli liczba członków Spółdzielni przekroczy 100 (sto), Walne Zgromadzenie zastąpione zostaje przez Zebranie
Przedstawicieli.

2.

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli są wybierani przez zebrania grup członkowskich w trybie
głosowania tajnego, zwykłą większością głosów.

3.

Grupa członkowska, w celu ważnego dokonania wyboru Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, musi
składać się z co najmniej 10 członków.

4.

Liczba Przedstawicieli jest proporcjonalna do ilości członków Spółdzielni i wynosi:
a)

nie mniej niż 10 i nie więcej niż 12 Przedstawicieli, jeżeli ilość członków Spółdzielni wynosi od 101
do 120 osób;

b) nie mniej niż 12 i nie więcej niż 20 Przedstawicieli, jeżeli ilość członków Spółdzielni wynosi od 121
do 200 osób;
c)

nie mniej niż 20 i nie więcej niż 25 Przedstawicieli, jeżeli ilość członków Spółdzielni jest równa lub
przekracza 201 członków.

5.

Przedstawicielstwo wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zebrania Przedstawicieli zatwierdzającego sprawozdanie
roczne za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Przedstawiciela.

6.

Wybór przedstawicieli może następować tylko spośród członków Spółdzielni, zarówno osób fizycznych, jak i
prawnych, z tym zastrzeżeniem, iż w imieniu osób prawnych przedstawicielami są osoby uprawnionej do ich
reprezentacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7.

Z chwilą utraty przez Przedstawiciela statusu członka Spółdzielni należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

8.

Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia.

9.

Członek Spółdzielni niebędący przedstawicielem może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa do
głosu.
§ 30
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1.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku przed upływem maksymalnie 6 miesięcy od
zakończenia roku kalendarzowego, zawiadamiając pisemnie lub drogą elektroniczną wszystkich członków na
dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia o terminie, miejscu i porządku obrad.

2.

Zarząd obowiązany jest o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadomić na piśmie związek
rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 7 (siedem) dni
przed terminem zgromadzenia.

3.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
a)

Rady Nadzorczej,

b) przynajmniej ½ liczby członków Spółdzielni.
4.

Jeżeli Walne Zgromadzenie zastąpione jest przez Zebranie Przedstawicieli Zarząd zwołuje je także na żądanie:
a)

1/3 liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,

b) zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.
5.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

6.

W przypadku wskazanym w ust. 2 i 3 Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w takim terminie, aby
mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada
Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt
Spółdzielni.

7.

Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl ust. 2-3 mogą żądać zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. O zamieszczeniu dodatkowych spraw w porządku obrad
Zarząd powinien zawiadomić członków co najmniej na 7 (siedem) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
§ 31.

1.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
a)

uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

b) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, 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;
c)

rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności
Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu
pokrycia strat;
e)

podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej;

f)

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz
występowania z nich;
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g) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, do której zastosowanie
znajduje § 35 lit. i) Statutu;
h) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji
Spółdzielni;
i)

rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;

j)

uchwalanie zmian Statutu;

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz
upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
l)

wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

2.

Walne Zgromadzenie, jako najwyższy organ Spółdzielni, może zająć stanowisko w każdej sprawie, jeżeli
zostanie ona wprowadzona prawidłowo do porządku obrad.

3.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
§ 32.

1.

Obrady Walnego Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i przeprowadza
wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz sekretarza, którzy razem stanowią prezydium zebrania.
Dalsze obrady toczą się według uchwalonego regulaminu obrad.

2.

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego
i sekretarza.

3.

Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.

4.

Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni przez co najmniej 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt
nie przewidują terminu dłuższego.
§ 33.

1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/10
(jednej dziesiątej) uprawnionych do głosowania, chyba że Prawo Spółdzielcze lub niniejszy Statut stanowią
inaczej.

2.

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

3.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do
wiadomości członków w terminach i sposobie określonym w Statucie.

4.

Z wyjątkiem głosowania w sprawie wyborów i odwoływania członków do organów Spółdzielni, które odbywają
się tajnie, głosowanie w innych sprawach odbywa się jawnie, chyba że tajności głosowania żąda więcej niż
połowa głosujących.
§ 34.

1.

Rada Nadzorcza w imieniu członków kontroluje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni.

2.

Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 3 i maksymalnie z 5 członków Spółdzielni, wybranych przez Walne
Zgromadzenie lub Zgromadzenie Przedstawicieli na okres 5 lat kadencji.
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3.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest
osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni wskazana przez
osobę prawną.

4.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej może być wybrany tylko Członek Spółdzielni wskazany przez Członka
Założyciela Spółdzielni.

5.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych
głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie.

6.

Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na jej posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy jej
członkowie przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej ½
członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.

7.

Do uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 38 ust. 5 Statutu, ust. 5 i 6 powyżej nie stosuje się.

8.

Przed upływem kadencji, członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie lub
Zgromadzenie Przedstawicieli większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

9.

Członek Rady Nadzorczej traci swój mandat w przypadku utraty członkostwa w Spółdzielni, na jakiejkolwiek
podstawie. Powyższe stosuje się odpowiednio do osób wskazanych przez osobę prawną będącą członkiem w
przypadku utraty członkostwa przez taką osobę prawną.

10. W przypadku śmierci, utraty mandatu, rezygnacji i odwołania członka Rady Nadzorczej jego miejsce zajmuje
nowy członek Rady wybrany w wyborach uzupełniających przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady
Nadzorczej wybranego w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym kończy się wraz z upływem kadencji
pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia najpóźniej w terminie
14 dni od daty zakończenia Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
12. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie za pełnienie funkcji w tym organie w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 35.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
a)

uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

b)

nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

c)

-

badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

-

dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze
szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

-

przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów
Spółdzielni i jej członków;

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej
jednostki organizacyjnej;
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d)

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z
nich;

e)

zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;

f)

rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;

g)

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i
ocenę sprawozdań finansowych;

h)

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 Nadzorczej przez nią upoważnionych;

i)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań, na jakiejkolwiek podstawie prawnej,
przewyższających wartość 1.000.000,00 zł (milion złotych).

j)

wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo spółdzielcze lub Statucie.
§ 36.

1.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona prezydium w składzie: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

2.

Prezydium organizuje pracę Rady.

3.

W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni
wszelkich materiałów, sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio
stan majątku Spółdzielni.

4.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamiając członków Rady o dacie, godzinie,
porządku obrad i miejscu posiedzenia pisemnie lub drogą elektroniczną nie później niż na trzy dni przed
terminem posiedzenia.
§ 37.
Tryb i zakres pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 38.

1.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym jednego członka jako prezesa Zarządu,
odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 5 lat kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

3.

Członkowie Zarządu muszą być członkami Spółdzielni.

4.

Wybieranie Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą
większością głosów.

5.

Przed upływem kadencji, członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą uchwałą, podjęta
większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym.
Uchwała o odwołaniu wymaga pisemnego uzasadnienia.

6.

Wyboru pierwszego składu Zarządu Spółdzielni dokonują założyciele Spółdzielni.
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§ 39
1.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i za należyte wykonanie przez Spółdzielnię jej zadań
statutowych.

2.

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli za Spółdzielnię składa członek Zarządu, a w
przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd
upoważniona (pełnomocnik).

3.

Do kompetencji Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie
innym organom Spółdzielni, w szczególności do zakresu działania Zarządu Spółdzielni należy:
a)

reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz,

b) przyjmowania członków do Spółdzielni,
c)

zarządzanie majątkiem Spółdzielni,

d) zwoływania zebrań lub zgromadzeń organów statutowych,
e)

składania sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej,

f)

zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,

g) przedkładanie Radzie Nadzorczej struktury organizacyjnej Spółdzielni i jej przedsiębiorstwa,
h) zarządzanie bieżącą działalnością statutową Spółdzielni.
i)

udzielania i cofania pełnomocnictw,

j)

zbywanie i nabywanie ruchomych środków trwałych oraz ich likwidacji,

k) tworzenie i likwidacja wyodrębnionych organizacyjnie i gospodarczo jednostek Spółdzielni.
4.

Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie w drodze uchwały
Rady Nadzorczej.
§ 40

1.

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

2.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich
dotyczących.

3.

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.

4.

W przypadku czasowego delegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Rada
Nadzorcza ustala wynagrodzenie za pełnioną funkcję.
Gospodarka Spółdzielni
§ 41
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Spółdzielnia odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem.
§ 42.
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu
korzyści członkom.
§ 43.
1.

Pierwszy Rok obrachunkowy Spółdzielni kończy się 31 grudnia 2016 roku.

2.

Rokiem obrotowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy.

3.

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość za zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 44.
Zysk Spółdzielni, pomniejszony o podatek dochodowy i inne obciążenia wynikające z odrębnych przepisów
ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
§ 45.

1.

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2.

W szczególności nadwyżka bilansowa może być przeznaczona na:
a)

zwiększenie funduszu zasobowego,

b) zwiększenie udziałów członkowskich,
c)

tworzenie i zwiększanie funduszów celowych Spółdzielni,

d) dywidendy dla członków Spółdzielni,
e)

wynagrodzenia dla członków organów Spółdzielni,

f)

działalność społeczną i oświatowo-kulturalną,

g) działalność socjalną.
§ 46.
Podziału części nadwyżki bilansowej między członków Spółdzielni (dywidenda) dokonuje się w formie
oprocentowania udziałów. W podziale tym uwzględnia się byłych członków (ich spadkobierców), którym
przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
§ 47.
Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
a)

Fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z
podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

b) Fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej, lub
źródeł określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia.
§ 48.
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1.

Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobów – z funduszu
udziałowego i innych funduszy. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu Spółdzielni mogą być
pokrywane w roku następnym.

2.

Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę
zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut.
Przepisy końcowe
§ 49.
Organem właściwym do publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianych w przepisach prawa jest Monitor
Spółdzielczy wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, w wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych w na
podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
§ 50.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, obowiązują odpowiednie przepisy Prawa Spółdzielczego.
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