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Rozdział I.   Postanowienia ogólne 

§ 1 

Spółdzielnia nosi nazwę: PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w 

Warszawie. W dalszym ciągu Statutu zwana jest „Spółdzielnią”, działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

– Prawo spółdzielcze (tekst jednolity [tj.] Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), innych ustaw oraz niniejszego Statutu. Spółdzielnia 

może używać skróconej nazwy: PREVALUE Spółdzielnia Właścicieli Majątku. 

§ 2 

Siedzibą Spółdzielni jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 3 

Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. 

§ 4 

1. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepisami prawa oraz 

postanowieniami Statutu. 

2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. 

 

Rozdział II.  Cel i przedmiot działalności Spółdzielni 

§ 5 

Celem Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa  w zakresie: 

1. Nabywania na własność majątku trwałego (np. diamenty inwestycyjne, nieruchomości, grunty, surowce), jego 

rozwój, wynajem, wydzierżawianie lub odsprzedaż. 

2. Wspólnej działalności gospodarczej członków.  

3. Spółdzielnia może prowadzić też działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich 

środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118).  

§ 6 

Dla realizacji swoich celów Spółdzielnia prowadzi działania, których przedmiotem są: 

1) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 

2) (PKD 46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

3) (PKD 47.77.Z) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

4) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  

5) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

6) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

7) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

8) (PKD 79.11.A) Działalność agentów turystycznych 

9) (PKD 79.11.B) Działalność pośredników turystycznych 

10) (PKD 79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki 

11) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

12) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych  

13) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

14) (PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

15) (PKD 55.30.Z) Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 

16) (PKD 55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie 

17) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
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18) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów 

19) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

20)  (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych 

21) (PKD 66.22.Z) Działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych 

22) (PKD 66.29.Z) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

23)  (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

24) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne 

25) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych 

26) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

27) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

28) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

29) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

30) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

31) (PKD 78.10.Z) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

32) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

33) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

34) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

35) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie 

36) (PKD 81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

37) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

38) (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center) 

39) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

40) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

41)  (PKD 85.59) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

42) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

43) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację  

44) (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana  

45) (PKD  32.12.Z) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych     

46) (PKD  46.48.Z)  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii      

47) (PKD   47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet   

48) (PKD  58.19.Z)  Pozostała działalność wydawnicza    

49) (PKD  64.91.Z) Leasing finansowy    

50) (PKD  73.12.C)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)   

51) (PKD  73.12.D)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  

52) ( PKD 77.40.Z)  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim. 

§ 7 

Dla wykonywania swoich zadań, o których mowa w § 6 Statutu, Spółdzielnia  zawiera  umowy i dokonuje innych 

czynności oraz działań prawnych.  Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także 

innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i 

gospodarczych. 
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Rozdział III.  Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również 

osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, w tym nieposiadające osobowości prawnej.  

2. Członkami Spółdzielni, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, mogą być także osoby fizyczne 

nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Osoby takie nie mogą być członkami organów Spółdzielni, a w Walnym Zgromadzeniu biorą udział przez swoich 

przedstawicieli ustawowych. 

§ 9 

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna 

być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce 

zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną - jej nazwę i siedzibę, 

ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, a także datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis 

składającego deklarację. 

3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszelkie inne zmiany danych zawartych w deklaracji. 

4. Członek w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której 

Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku, a   

zasady dziedziczenia udziałów określa art. 16a Prawa spółdzielczego. 

§ 10 

1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do 

rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet 

członków przez właściwy w sprawie organ Spółdzielni.  

2. Organem właściwym w sprawie przyjmowania członków jest Zarząd Spółdzielni, który podejmuje uchwałę na 

najbliższym posiedzeniu po złożeniu deklaracji.   

3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, Zarząd Spółdzielni zawiadamia 

na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie 

przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się, terminie i trybie jego wniesienia i 

o skutkach niezachowania tego terminu. 
4. Od uchwały Zarządu Spółdzielni odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni ubiegającemu się służy odwołanie do Rady 

Nadzorczej Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. Odwołanie 

składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. 

5. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie miesiąca od daty jego wniesienia. 

§ 11 

Członek Spółdzielni ma prawo do: 
1. Brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i/lub 

Zebraniu Grupy Członkowskiej z prawem głosowania. 

2. Wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni.  

3. Wykonywania działalności na rzecz Spółdzielni. 

4. Otrzymywania odpisu statutu i regulaminów.  Zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, rejestrem 

członków, protokołami, sprawozdaniami i umowami dotyczącymi Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 18 § 3 Prawa 

spółdzielczego.  
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5. Przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów i żądania rozpatrzenia 

ich przez właściwe organy Spółdzielni. 

6. Udziału w nadwyżce bilansowej. 

7. Zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli z powodu ich niezgodności z 

prawem lub postanowieniami Statutu. 

8. Do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności, w tym działalności w ramach Programu Klubowego 

Spółdzielni. 

9. Uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość. 

§ 12 

Członek Spółdzielni ma obowiązek: 
1. Wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów  i opłaty  członkowskiej w sposób i terminach określonych w 

Statucie.   

2. Uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni.  

3. Powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółdzielni oraz wykorzystywania informacji 

dotyczących sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółdzielnię oraz danych jej kontrahentów w 

sposób godzący w jej interesy. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym punkcie, Spółdzielnia 

może dochodzić od członka Spółdzielni naprawienia wyrządzonej jej szkody na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. 

4. Dbałości o dobro i rozwój Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni. 

5. Przestrzegania przepisów prawa i stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów 

Spółdzielni. 

6. Uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.  

7. Pisemnego zawiadomienia Spółdzielni o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji 

członkowskiej. 

§ 13 

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek: 
1) Wystąpienia członka ze Spółdzielni. 

2) Wykluczenia członka. 

3) Wykreślenia członka z rejestru członków. 

4) Śmierci członka.  

2. Członek może zostać zawieszony w prawach członka, w trybie określonym w Regulaminie postępowania 

dyscyplinarnego, maksymalnie na rok. Zawieszenie obejmuje zarówno prawa jak i obowiązki członkowskie. 

Uchwały w tej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni. 

§ 14 

1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej i doręczone na aktualny adres siedziby Spółdzielni. 
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2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wynosi trzy miesiące i 
kończy się ostatniego dnia miesiąca. 

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

§ 15 

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni 

nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z zasadami współżycia społecznego, a w 

szczególności: 

1) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, rażącego niedbalstwa lub umyślnego 

działania na szkodę Spółdzielni lub prowadzenia działalności konkurencyjnej, 

2) w razie nie wniesienia deklarowanych udziałów w terminie, 

3) w razie powtarzającego się umyślnego naruszania przez członka istotnych warunków umowy o pracę, jeżeli 

członek świadczy pracę na podstawie takiej umowy. 

4) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy o współpracy, 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek świadczy usługi na podstawie takiej umowy. 

2. Wykreślenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku: 

1) utraty przez członka zdolności do czynności prawnych, chyba że jego przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na 

dalsze pozostawanie przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych członkiem spółdzielni na 

zasadach określonych w § 8 ust. 2 Statutu, 

2) niewypełniania przez członka z przyczyn od niego niezależnych obowiązków określonych w Statucie. 

3. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o 

okolicznościach je uzasadniających.  

§ 16 

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni ma obowiązek zawiadomić wykreślonego lub wykluczonego członka o tym fakcie w 

ciągu dwóch tygodni od podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które 

powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi 

prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia odwołania.  

2. Zawiadomienia są wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przekazywane osobiście:  

1) W przypadku wysłania zawiadomienia listem poleconym na adres wskazany Spółdzielni przez członka jako 

adres do korespondencji: 

a) Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu 

ma moc prawną doręczenia, 

b) Zawiadomienie dwukrotnie awizowane i nieodebrane w terminie ma moc prawną doręczenia, 

2) W przypadku osobistego przekazania członkom Spółdzielni zawiadomienia potwierdzają oni jego odbiór 

własnoręcznym podpisem na kopii pisma. 

3. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, 

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego 

Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli, 

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania 

Przedstawicieli, 

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

Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli. 

§ 17 

Organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza Spółdzielni. 
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 § 18 

Rada Nadzorcza Spółdzielni ma obowiązek wysłuchać zainteresowanego członka przed jego wykluczeniem lub 

wykreśleniem. 

§ 19 

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. 

§ 20 

1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni. Termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc i 

liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z 

uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie prawa odwołania się. Odwołanie wnosi się na adres siedziby Spółdzielni za 

pośrednictwem Rady Nadzorczej . 

2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli 

Spółdzielni, nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od wniesienia odwołania. 

3. O terminie i miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni, które ma rozpatrzyć 

odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co 

najmniej na 3 tygodnie przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad na posiedzeniu 

Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. 
4. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia 

obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. 

§ 21 

O uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią Zarząd Spółdzielni obowiązany jest 
zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia. 

 

Rozdział IV.   Wpisowe, udziały, opłaty członkowskie, wkłady członkowskie i wkłady klubowe 

§ 22 

Członek obowiązany jest wnieść wpisowe, zadeklarowane udziały oraz opłaty członkowskie, stosownie do postanowień 

niniejszego Statutu.  

§ 23 

1. Wpisowe inicjujące członkostwo w Spółdzielni wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i powinno być 

wniesione  w terminie 7 dni od  złożenia  deklaracji o chęci przystąpienia do Spółdzielni.  

2. W razie podjęcia przez uprawniony organ uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, wpisowe 

zwracane jest zainteresowanemu w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.   

3. W razie przystąpienia przez zainteresowanego uzyskaniem członkostwa w Spółdzielni do Programu Klubowego 

Spółdzielni, którego zasady funkcjonowania określa odrębny regulamin, wpłata wpisowego inicjującego członkostwo 

w Spółdzielni może zostać rozłożona na raty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Klubowego 

Spółdzielni. 

4. Członek Spółdzielni wnosi opłatę członkowską od wpłat udziałowych wskazanych w § 24 ust. 1 - 4  oraz wkładów 

wskazanych w § 30 ust. 1, w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej. 

5. Wpisowe oraz opłaty członkowskie, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlegają zwrotowi.  

6. Wszystkie opłaty związane z członkostwem w Spółdzielni mogą być wnoszone w walutach obcych,  w przeliczeniu 

na złotówki po średnim kursie NBP z dnia dokonania wpłaty.  

7. Uchwalanie i zmiana Regulaminów Programu Klubowego Spółdzielni należy do kompetencji Rady Nadzorczej. 

§ 24 

1. Wysokość udziału wynosi: 100 zł (słownie: sto złotych).  
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2. Członek winien zadeklarować co najmniej 36 udziałów. 

3. Członek może zadeklarować większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2. 

4. Maksymalna liczba udziałów wniesionych przez jednego członka Spółdzielni, nie może przekraczać 5.000.  

5. Określone w ust. 2 udziały wraz z opłatą członkowską są wnoszone najpóźniej w terminie 7 dni od podjęcia przez 

Zarząd Spółdzielni uchwały o przyjęciu przystępującego do Spółdzielni w poczet członków Spółdzielni lub 

uwzględnienia przez Radę Nadzorczą odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni. Nie wniesienie 

udziałów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem członka ze Spółdzielni w trybie określonym w § 15 

Statutu.  

6. W razie przystąpienia przez zainteresowanego uzyskaniem członkostwa w Spółdzielni do Programu Klubowego, 

którego zasady funkcjonowania określa odrębny Regulamin: 

1)  wpłata na udziały, o których mowa w ust. 2, może zostać rozłożona na raty, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Programu Klubowego, 

2) wysokość oraz terminy wpłaty rat są określone w postanowieniach Regulaminu Programu Klubowego, 

3) członek Spółdzielni za zgodą Zarządu może skorzystać w każdym roku kalendarzowym z dwukrotnej przerwy 

we wpłatach rat, trwającej jednorazowo nie dłużej, niż jeden miesiąc. Za zgodą Rady Nadzorczej czas przerwy 

we wpłatach rat, w przypadkach losowych, może zostać wydłużony, 

4) w razie niewpłacenia przez członka rat na udziały w terminie, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od 

zaległych rat, chyba że członek Spółdzielni skorzystał z prawa wskazanego w ust. 6 pkt. 3).  

§ 25 

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

2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.  

§ 26 

1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.  

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, które członek jest zobowiązany 

zadeklarować i wpłacić stosownie do § 24 ust. 2. Zwrot tych wpłat następuje:  

1) w ciągu 3 miesięcy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych 

wpłat, nie wcześniej jednak niż po upływie 36 miesięcy od daty uzyskania członkostwa, 

2) w formie pieniężnej lub za zgodą Zarządu Spółdzielni w formie niepieniężnej. W przypadku formy niepieniężnej 

wycena rynkowa przedmiotu rozliczenia, ustalana jest na podstawie opinii niezależnego rzeczoznawcy. 

3. Członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat na udziały przekraczających ilość udziałów wskazywaną w §24 

ust. 2 w sytuacji, gdy zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni. 

§ 27 

Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, w całości i jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty 

zatwierdzenia tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli, z uwzględnieniem możliwości 

Spółdzielni wskazywanych w § 26 ust. 2 pkt.2).  

§ 28 

W przypadku zwrotu członkowi lub byłemu członkowi Spółdzielni wpłat dokonanych na udziały, ich wyceny dokonuje się 

na podstawie ich wartości księgowej, ustalonej na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w 

którym członek przestał należeć do Spółdzielni lub nastąpiło inne zdarzenie powodujące konieczność zwrotu członkowi 

wpłat dokonanych na udziały. Każdego roku, w ciągu miesiąca od zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni, członkowie Spółdzielni będą otrzymywać informację, dotyczącą wartości ich udziałów ustalonej zgodnie z 

treścią zdania pierwszego niniejszego paragrafu.  
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§ 29 

1. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat 

Spółdzielni. 

2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej 

działalności. 

§ 30 

1. Członkowie Spółdzielni wnoszą do niej wkłady wraz z opłatą członkowską. Minimalna wartość jednego wkładu 

wynosi: 100 zł (słownie: sto złotych). 

2. Do Spółdzielni mogą być wnoszone zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Członkowie Spółdzielni  wnoszą 

wkłady na podstawie wpisu do deklaracji i zawartej umowy, w każdym czasie. Członkowie Klubu wnoszą wkłady 

klubowe ustalane na podstawie profitów uzyskanych w ramach Programu Klubowego Spółdzielni.   

3. Maksymalna liczba wkładów, wniesionych przez jednego członka Spółdzielni jest nieograniczona. 

4. Wkłady nie mogą zostać wycofane przez pierwsze 18 miesięcy od daty ich wniesienia. Okres ten liczy się 

odpowiednio w stosunku do każdej wpłaty wniesionej do Spółdzielni tytułem wkładu. Zastrzeżenie to nie dotyczy 

wkładów klubowych. 

5. Wartość wkładów niepieniężnych w momencie ich wniesienia do Spółdzielni oraz ich zwrotu członkowi określa się 

na podstawie ich wartości rynkowej, ustalonej na podstawie opinii niezależnego rzeczoznawcy. 

6. Wkłady przyjmuje Zarząd, uwzględniając realne potrzeby Spółdzielni.  

7. Zwrotu wkładów można żądać na piśmie w czasie trwania członkostwa, co najmniej na trzy miesiące przed końcem 

roku obrotowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 powyżej. 

8. Wypłata wkładów pieniężnych nie może odbywać się w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili wystąpienia z 

żądaniem, z uwzględnieniem możliwości wskazywanych w § 26 ust. 2 pkt.2)  powyżej.  

9. Zwrot wkładów klubowych może być dokonany w każdym czasie, na żądanie Członka Spółdzielni zgłoszone na 

piśmie i pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Spółdzielni, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia 

wniosku.  

10. Zasady zwrotu wkładów niepieniężnych ustala w formie uchwały Rada Nadzorcza, z tym jednak, że ich zwrot nie 

może odbywać się w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od chwili wystąpienia z żądaniem, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 4 powyżej.  

11. Wniosek o wystąpienie ze Spółdzielni traktuje się tak samo jak wniosek o żądanie zwrotu wkładów.   

12. Na podobnych zasadach odbywa się zwrot wkładów w wypadku ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w 

wypadku likwidacji Spółdzielni.  

13. Członek może zadeklarować wkład w dowolnym momencie. Deklaracja wkładu powinna zostać przedłożona 

Zarządowi i powinna mieć formę pisemną. Wkład powinien być wniesiony nie później niż 14 dni po złożeniu 

deklaracji. 

14. W przypadku zwrotu wkładów pieniężnych członkowi Spółdzielni, ich wyceny dokonuje się na zasadach 

określonych w § 28 zdanie pierwsze niniejszego statutu, regulującym  zasady wyceny udziałów. W razie wniesienia 

przez członka Spółdzielni wkładów pieniężnych, każdego roku będzie on otrzymywał informację, o której mowa w § 

28 zdanie drugie niniejszego Statutu, w terminie i na zasadach w nim określonych.   

 

Rozdział V.   Organy Spółdzielni 

§ 31 

Organami Spółdzielni są:  

1. Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli,  

2. Rada Nadzorcza,  

3. Zarząd,   

4. Zebrania Grup Członkowskich. 
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§ 32 

1. Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 31 ust. 2, 3 i 4 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków takiego organu następuje również w głosowaniu tajnym. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku 

spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.  

§ 33 

O ile Statut lub właściwe przepisy nie stanowią inaczej uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały 

przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.  

§ 34 

Tryb zwołania posiedzeń organów, o których mowa w § 31 ust. 2, 3 i 4, sposób i warunki podejmowania uchwał przez te 

organy określają regulaminy, wydane na podstawie niniejszego Statutu. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 35 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 

§ 36 

1. Jeżeli liczba członków przekracza 300 osób, Walne Zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez Zebranie 

Przedstawicieli. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym 

Zgromadzeniu.  

2. Przedstawiciela wybiera Zebranie Grupy Członkowskiej na okres 3 lat, a w wyborach uzupełniających – do końca 

kadencji. Niewybranie Przedstawicieli na Zebraniu Grupy Członkowskiej po upływie 3-letniej kadencji skutkuje 

odpowiednim skróceniem kadencji Przedstawicieli wybranych w terminie późniejszym. 

3. Kadencja Przedstawicieli wygasa po wyborze nowych Przedstawicieli na pierwszym Zebraniu Grupy Członkowskiej 

po upływie trzech lat od wyboru dotychczasowych Przedstawicieli. Odwołanie i wybór uzupełniający Przedstawicieli 

może nastąpić na Zebraniach Grup Członkowskich.  

4. Szczegółowy regulamin zwoływania Zebrań grup Członkowskich, zasad obradowania oraz podejmowania przez te 

Zebrania uchwał i wniosków uchwala Rada Nadzorcza. 

5. Mandat Przedstawiciela wygasa:  

1) z chwilą upływu kadencji, 

2) w razie ustania członkostwa w Spółdzielni,  

3) w razie zrzeczenia się mandatu, 

4) w razie odwołania Przedstawiciela przed upływem kadencji przez Zebranie Grupy Członkowskiej.  

6. Przedstawiciel może być odwołany uchwałą Zebrania Grupy Członkowskiej przed upływem okresu, na który został  

wybrany, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W takim przypadku oraz w razie ustąpienia 

Przedstawiciela lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek ustania członkostwa, Zebranie Grupy Członkowskiej może 

dokonać  wyboru nowego Przedstawiciela na okres do końca kadencji jego poprzednika.    

§ 37 

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z zasadami 

określonymi w prawie spółdzielczym. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście.  

2. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym 

celu pełnomocnika. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybrany na Przedstawiciela.  

3. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na  piśmie pod 

rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek zarządu spółdzielni nie może być 
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pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.  

4. Każdy członek/Przedstawiciel ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.  

5. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Rady Nadzorczej i 

Zarządu.  

6. W Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli  mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

związku rewizyjnego, związków i organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady 

Spółdzielczej oraz osoby zaproszone przez Zarząd i Radę Nadzorczą albo zaakceptowane przez Zarząd. 

7. W Zebraniu Przedstawicieli może brać udział członek Spółdzielni niebędący Przedstawicielem bez prawa głosu, z 

wyjątkiem rozpatrywania indywidualnych spraw. 

§ 38 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli należy: 

1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej. 

2. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. Uchwalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 

3. Rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności: 

1) rozpatrywanie  sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,  

2) zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach i 

udzielanie absolutorium członkom Zarządu. 

4. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz 

podejmowanie uchwał w tym zakresie. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat, z uwzględnieniem treści 

§ 67 niniejszego Statutu. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich. 

7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, z zastrzeżeniem, że łączna wartość 

zobowiązań nie może przekroczyć 50% wartości aktywów netto Spółdzielni. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału 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 i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 

13. Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej. 

14. Podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni. 

15. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki 

organizacyjnej. 

           § 39   

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca 

każdego roku. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli także na żądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 

2) przynajmniej 1/10  liczby członków, nie mniej jednak niż 10 członków, 

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone na piśmie z podaniem 

celu jego zwołania. 

4. W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli w takim 

terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, 

zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada 

Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.             
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       § 40 

1. O czasie, miejscu  i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  Zarząd zawiadamia 

członków co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli zamieszczając 

stosowny komunikat na stronie internetowej Spółdzielni oraz pocztą elektroniczną wysyłając zawiadomienie na 

adres mailowy wskazany przez członka w deklaracji członkowskiej jako adres do korespondencji z żądaniem 

potwierdzenia odbioru, natomiast  do Przedstawicieli – w przypadku zwołania Zebrania Przedstawicieli – wysyła 

zawiadomienie pocztą elektroniczną, na adres mailowy wskazany przez Przedstawiciela w deklaracji członkowskiej 

jako adres do korespondencji z żądaniem potwierdzenia odbioru, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał  

przewidzianych do podjęcia oraz innymi materiałami, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.   

1) Zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka/Przedstawiciela jako adres do 

korespondencji, zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka/Przedstawiciela zmiany podanego przez 

niego adresu mailowego ma moc prawną doręczenia, 

2) Zawiadomienie wysłane dwukrotnie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka/Przedstawiciela  

jako adres do korespondencji, którego odbiór nie został przez niego potwierdzony ma moc prawną doręczenia. 

2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  Zarząd zawiadamia na 

piśmie związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w taki sposób, 

aby zawiadomienie dotarło, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia/Zebrania 

Przedstawicieli. Zawiadomienia są wysyłane  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

3. Uprawnieni w myśl § 39 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  mogą 

również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w  porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym 

żądaniem najpóźniej na 14 dni  przed terminem Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli.  

§ 41 

1. Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 40. 

2. Uchwały podejmowane są w trybie, o którym mowa w § 33 Statutu chyba, że Prawo spółdzielcze lub Statut 

stanowią inaczej.    

§ 42 

1. Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli  otwiera Prezes Zarządu i zarządza wybór przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli.  Stanowią oni 

Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli. 

2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia/Regulamin Zebrania 

Przedstawicieli.  

§ 43 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

i sekretarz Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli. 

2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 

zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 

3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10  (dziesięć) lat, o ile przepisy w sprawie 

przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.  

§ 44 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 

2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd mogą zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym 

uchwałę Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli z powodu jej niezgodności  z prawem 

lub postanowieniami Statutu. 

3. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  ma moc prawną względem 

wszystkich członków Spółdzielni.  
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Rada Nadzorcza 

§ 45 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.  

§ 46 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie/Zebranie 

Przedstawicieli. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli.  

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. 

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. 

4. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli  

większością 2/3 głosów. 

5. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie/Zebranie 

Przedstawicieli  wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.  

 

§ 47 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 

2) wybór i odwołanie członków Zarządu 

3) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych  

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej 

członków, 

d) kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki 

organizacyjnej, 

5) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni nie wymienionych w Statucie,  

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z 

nich,  

7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub 

likwidacji zakładu, 

8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 

9) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli, 

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i innych regulaminów Spółdzielni, nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów.  

11) uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu/Zebraniu 

Przedstawicieli  wniosków z lustracji, 

12) wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie przez Spółdzielnię pożyczek pieniężnych, 

13) składanie Walnemu Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań, zawierających w szczególności wynik 

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 

14) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem 

Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni 

przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią 

upoważnionych, 

15) reprezentowanie Spółdzielni przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania 

Przedstawicieli  z powództwa Zarządu. 
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2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni 

wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku 

Spółdzielni. 

3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu Rada Nadzorcza 

może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią 

określonym.  

 

§ 48 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby 

członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Głosowanie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, jest jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, 

przeprowadza się głosowanie tajne.  

3. Uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do 

Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  członek, którego uchwała dotyczy lub jego przedstawiciel 

ustawowy. 

§ 49 

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji lub na pierwszym 

posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. 

Stanowią oni Prezydium Rady. 

2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady Nadzorczej.  

3. Rada Nadzorcza, dla zbadania określonej sprawy może powołać komisje stałe lub czasowe. 

4. W skład komisji mogą wchodzić, oprócz członków Rady Nadzorczej, także inni członkowie Spółdzielni.  

§ 50 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni  

   od daty zgłoszenia żądania.  

§ 51 

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład 

komisji i zakres ich czynności określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli.  

 

Zarząd 

§ 52 

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

2. Do uprawnień Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym 

organom Spółdzielni. 

§ 53 

Zarząd może składać się z od jednej do pięciu osób, będących członkami Spółdzielni. W razie powołania Zarządu 

kolegialnego, jego pracą kieruje Prezes, który zwołuje też jego posiedzenia. Liczebność Zarządu określa Rada 

Nadzorcza. 

§ 54 

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony. 

Na stanowisko Prezesa Zarządu i każdego z członków Zarządu przeprowadza się oddzielne tajne głosowania.  

2. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. 
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3. Członek Zarządu z ważnych powodów może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady Nadzorczej. Odwołanie Zarządu 

wymaga pisemnego uzasadnienia. 

4. Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać Walne Zgromadzenie/Zebranie 

Przedstawicieli. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 41 ust. 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza 

jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest 

świadczenie pracy lub wykonywanie usług na rzecz Spółdzielni. 

5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego decyzje w sprawach, w których zastrzeżona jest kolegialność, 

zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy ogólnej 

liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów o uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. W posiedzeniach Zarządu kolegialnego może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej 

lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę. 

7. Posiedzenia Zarządu kolegialnego są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni 

na posiedzeniu. W przypadku niemożności uzyskania podpisu przez któregokolwiek z członków Zarządu Prezes 

Zarządu czyni stosowna notatkę na dokumencie protokołu. 

8. Posiedzenia Zarządu kolegialnego odbywają się w miarę potrzeby.  

9. Członkowie Zarządu wykonują czynności zgodnie z podziałem funkcji wynikającym z Regulaminu Zarządu. 

§ 55 

1. Regulamin Zarządu określa tryb pracy Zarządu. Regulamin Zarządu uchwalany jest przez Radę Nadzorczą.  

2. Zarząd ma prawo powołać stałe lub okresowe Komisje problemowe. Komisje funkcjonują na zasadach określonych 

w treści Uchwały o ich powołaniu. 

§ 56 

Zarząd jest kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni. 

§ 57 

1. Zarząd może wykonywać swoje czynności przy pomocy pełnomocników.  

2. Pełnomocników ustanawia Zarząd określając zakres uprawnień i obowiązków pełnomocnika. 

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą 

działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także 

pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

§ 58 

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. W 

razie powołania Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy.  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do 

ich składania zamieszczają swoje podpisy. 

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo członkowi Zarządu lub 

pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.  

 

Zebranie Grupy Członkowskiej 

§ 59 

1. Podziału członków  na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek  Zarządu,  przy przyjęciu 

zasady, że Grupa Członkowska nie może liczyć mniej niż  50 członków.  

2. Podstawę podziału członków na Grupy Członkowskie stanowi przynależność do  Klubu w ramach Programu 

Klubowego Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni  nie zrzeszeni w żadnym Klubie tworzą oddzielną Grupę 

Członkowską, a w miarę potrzeb kilka grup.  
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§ 60  

1. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy: 

1) wybieranie i odwoływanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli; 

2) rozpatrywanie spraw, które będą  przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli  i zgłaszanie  

3) wniosków w tych sprawach;  

4) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu;  

5) wyrażanie opinii, zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a 

zwłaszcza  

6) we wspólnych  sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.  

2. Liczbę Przedstawicieli wybieranych przez każdą Grupę Członkowską  ustala się  w stosunku proporcjonalnym  do  

liczebności danej  Grupy Członkowskiej, przy przyjęciu zasady, że:   

1) przy  liczebności członków  Spółdzielni  do 1000 osób  na każdych 25  członków  przypada jeden Przedstawiciel  

2) przy liczebności członków Spółdzielni  powyżej  1000 osób  na każdych 90 członków przypada jeden 

Przedstawiciel  

3) przy liczebności członków Spółdzielni powyżej 6000 osób na każdych 150 członków przypada jeden 

Przedstawiciel,  

4) przy  liczebności członków Spółdzielni powyżej  10.000 osób na każdych 200 członków przypada jeden 

Przedstawiciel 

      przy czym po przekroczeniu progu liczebności członków Spółdzielni liczba wybieranych Przedstawicieli nie może  

      być mniejsza niż była w poprzednim przedziale liczebności.  

3. W celu zapewnienia możliwie szerokiej  reprezentatywności Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup 

Członkowskich powinny  dążyć do tego, aby każdy Klub miał swojego Przedstawiciela.    

 

§ 61 

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd,  co najmniej raz w roku, nie później niż do końca kwietnia danego  

roku.  

2. Zebrania Grup Członkowskich powinny być zwołane również na żądanie 1/10 członków wchodzących w skład danej 

Grupy, jednak nie mniej niż 10 osób.  

3. Zebranie Grupy Członkowskiej  podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem  wyboru i odwołania  

4. Przedstawicieli, które dokonywane są  w głosowaniu tajnym. Odwołanie Przedstawiciela następuje większością 2/3  

głosów.  

5. Tryb obradowania i podejmowania uchwał  określa  Regulamin Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej uchwalony 

przez Radę Nadzorczą.   

§ 62 

Prawidłowo zwołane Zebranie Grupy Członkowskiej, które nie mogło procedować z powodu nieobecności członków lub 

niemożności wybrania prezydium Zebrania lub komisji skrutacyjnej,  uważa się  za odbyte.  

 

Rozdział VI.  Zasady finansowe Spółdzielni 

§ 63 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści 

swoim członkom. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
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§ 64 

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.  

§ 65 

1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są: 

1) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów z nadwyżki bilansowej, przeniesienia 

środków z funduszu zasobowego lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, 

2) fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, opłat członkowskich, części nadwyżki 

bilansowej  oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, 

3) fundusz wkładów, powstający z wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych członków Spółdzielni, odpisów z 

nadwyżki bilansowej, przeniesienia środków z funduszu zasobowego. 

2. Spółdzielnia, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, może także utworzyć, w miarę swoich potrzeb, inne 

fundusze. 

§ 66 

1. Zysk netto Spółdzielni (zysk brutto po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe 

wynikające z odrębnych przepisów ustawowych oraz profity należne członkom Spółdzielni z tytułu obsługi Programu 

Klubowego Spółdzielni)  stanowi nadwyżkę bilansową.  

2. Straty Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z funduszu 

udziałowego.   

3.  Jeśli straty Spółdzielni danego roku przekroczyłyby wartość  sumy funduszy zasobowego i udziałowego  Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni może podjąć uchwałę o pokryciu straty :  

1) z zysków lat następnych, 

2) ze środków funduszu zasobowego zgromadzonych w następnym roku obrotowym. 

    § 67 

1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli. 

2. W każdym roku obrotowym, co najmniej 20% nadwyżki bilansowej przekazywane będzie na fundusz zasobowy 

Spółdzielni; 

1) pozostała część nadwyżki bilansowej, z uwzględnieniem zaliczek wypłaconych w ciągu roku lub pokrycia strat z 

lat ubiegłych,   która zgodnie z zapisami ust. 1 i 2 powyżej nie została przekazana na fundusz zasobowy, może 

podlegać na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli, podziałowi pomiędzy 

członków Spółdzielni w formie   procentowego zwiększenia kwoty  udziałów i wkładów pieniężnych  lub 

wypłaty;   

2) przypadająca do podziału część nadwyżki bilansowej będzie wypłacana członkom Spółdzielni lub przeznaczana 

na zwiększenie kwoty ich udziałów i wkładów pieniężnych na podstawie deklaracji pisemnych składanych przez 

członków Spółdzielni do 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem zapisów ust. 4 i 5 poniżej.   

3. W każdym roku obrotowym, pozostała część nadwyżki bilansowej, która zgodnie z zapisami ust. 1 i 2 powyżej n ie 

została przekazana na fundusz zasobowy, przekazywana będzie proporcjonalnie do wartości udziałów i wkładów      

na  dzień bilansowy w następujący sposób:  

1) Jeżeli członek Spółdzielni posiada mniej, niż łącznie 250 udziałów i wkładów, 100% nadwyżki bilansowej 

przypadającej na niego, przeznaczone będzie na zwiększenie jego udziałów i wkładów, 

2) Jeżeli członek Spółdzielni posiada łącznie od 250 do 499 udziałów i wkładów,  60% nadwyżki bilansowej 

przypadającej na niego, przeznaczone będzie na zwiększenie jego udziałów i wkładów, pozostała część 

pozostawać będzie w jego dyspozycji, 

3) Jeżeli członek Spółdzielni posiada łącznie od 500 do 999 udziałów i wkładów, 45% nadwyżki bilansowej 

przypadającej na niego,  przeznaczone będzie na zwiększenie jego udziałów i wkładów, a pozostała część 

pozostawać będzie w jego dyspozycji, 
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4) Jeżeli członek Spółdzielni posiada łącznie od 1.000 do 1.499 udziałów i wkładów,  30% nadwyżki bilansowej 

przypadającej na niego,  przeznaczone będzie na zwiększenie jego udziałów i wkładów, a pozostała część 

pozostawać będzie w jego dyspozycji, 

5) Jeżeli członek Spółdzielni posiada łącznie co najmniej 1.500 udziałów i wkładów,  100% nadwyżki bilansowej 

przypadającej na niego,  pozostawać będzie w jego dyspozycji. 

4. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu 

podziału nadwyżki bilansowej zalicza się w całości na poczet jego niepełnych udziałów.  

5. Podzielona nadwyżka bilansowa przeznaczona na zwiększenie wartości udziałów  i wkładów zwiększa wartość 

poszczególnych udziałów i wkładów w zaokrągleniu do 1 złotego. Ewentualna różnica z zaokrągleń zwiększa 

wartość pierwszego udziału członka Spółdzielni. 

 

Rozdział VII.  Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni. 

§ 68  

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w  Prawie 

spółdzielczym.  

§ 69 

1. W wypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po spłaceniu przypadających od niej należności, złożeniu do 

depozytu sądowego kwot na pokrycie należności jeszcze nie wymagalnych i spornych oraz po wypłaceniu udziałów, 

zostaje przeznaczony na cele wskazane w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli. 

2. Jeżeli majątek określony w ust. 1 Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli w całości lub w części przeznaczy 

do podziału między członków, udział każdego członka w tym majątku ustala się proporcjonalnie do okresu jego 

opłaconych w całości udziałów. 

3. Na zasadach określonych w ust. 2 udział w podziale majątku Spółdzielni przeznaczonym do podziału między 

członków przysługuje także byłym członkom Spółdzielni, którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów. 

 

Rozdział VIII.  Postanowienia końcowe 

§ 70 

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli  podjętej większością 2/3 

głosów osób uprawnionych do głosowania.   

 
 

 


