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-2STATUT
“Społem" Powszechnej

Spółdzielni Spożywców w Kielcach

I. Nazwa, siedziba, teren działania, czas trwania i przynależność organizacyjna.
§ 1.
1.Spółdzielnia nosi nazwę "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach zwana w dalszym ciągu Statutu Spółdzielnią.
2.Spółdzielnia może używać nazwy skróconej „Społem” PSS w Kielcach.

§ 2.
1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Kielce.
2. Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami.
§3
Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze,
innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
II .Cel i przedmiot działalności
§ 4.
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 i ich środowiska.
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§ 5.
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
§6
PKT.1 Przedmiotem samodzielnej działalności gospodarczej Spółdzielni jest
prowadzenie działalności :
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
47.19.Z Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,
46.

Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

10.71.Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i
ciastek,

10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych
wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering),
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi,
92.00Z

Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

− 4III. Członkowie Spółdzielni ich prawa i obowiązki .
§7
1. Członkami Spółdzielni mogą być :
a/ osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych
b/ osoby prawne.
2.Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby zajmujące się interesami konkurencyjnymi
wobec Spółdzielni, a w szczególności prowadzące we własnym imieniu działalność
konkurencyjną lub uczestniczące jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
§8
1.Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Spółdzielni jest złożenie między innymi
deklaracji, wpłata wpisowego i 10% udziału podstawowego w terminie wskazanym przez
Statut , odbycie półrocznego stażu kandydackiego polegającego między innymi na
dokonywaniu zakupów w sklepach Spółdzielni i korzystaniu z innych jej usług.
2.Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać :
- jego imię i nazwisko,
- imię ojca,
- dokładną datę i miejsce urodzenia lub PESEL
- miejsce stałego zamieszkania,
- miejsce pracy,
- adres poczty internetowej jeżeli kandydat posiada i wyrazi na jej podanie zgodę,
- ilość zadeklarowanych udziałów,
- sposób dysponowania udziałami na wypadek śmierci,
- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej
w rozumieniu § 7 ust.2 Statutu,
- jeżeli przystępujący jest osobą prawną jej nazwę, siedzibę i ilość zadeklarowanych
udziałów.
3. Wpisowe i 10 % udziału należy wpłacić w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji
o przystąpieniu do Spółdzielni.
4. W przypadku nie wniesienia wpisowego i 10 % udziału w terminie o którym mowa
w § 8 ust. 3 Statutu wniosek o przyjęcie nie będzie rozpatrzony.

-55.Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą Zarządu w ciągu miesiąca po spełnieniu
wymogów określonych w § 8 ust.1.
6. Pozostałą część udziału należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania
zawiadomienia o przyjęciu na członka Spółdzielni.
7. Członek Spółdzielni , który nie wywiąże się z obowiązkowego wniesienia udziału
w terminie określonym przez Statut , o którym mowa w § 8 ust. 6 uchwałą Rady
Nadzorczej zostaje wykreślony z rejestru członków. Wykreślenie następuje po uprzednim
pisemnym wezwaniu członka do wykonania obowiązkowego wniesienia pełnego udziału
8.Przyjęcie na członka powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków
Zarządu Spółdzielni lub osób do tego przez Zarząd Spółdzielni upoważnionych z podaniem
daty uchwały o przyjęciu.
9.O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej, zainteresowanemu,
należy wysłać pisemne zawiadomienie w ciągu dwóch

tygodni od daty jej powzięcia.

Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
10.Od uchwały odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Rady
Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z uzasadnieniem
11.Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca oraz powiadomić
pisemnie zainteresowanego o rozstrzygnięciu w terminie dwóch tygodni od rozpatrzenia
odwołania.
12.W przypadku odmowy przyjęcia na członka Spółdzielni i braku wszczęcia postępowania
odwoławczego lub negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą,
nieoprocentowane kwoty wpisowego i 10 % udziału pozostają niezwłocznie do
dyspozycji zainteresowanego i zostaną zwrócone z chwilą zgłoszenia zainteresowanego
do siedziby Spółdzielni lub przekazane na wskazany numer konta.
§ 9.
1. Zainteresowany przyjęciem w poczet członków Spółdzielni obowiązany jest
do zadeklarowania co najmniej jednego udziału.
2. Udział dla osób fizycznych wynosi

-

2.000,00 zł

dla osób prawnych

-

2.200,00 zł

wpisowe

-

1.000,00 zł

-63. Członek może zdeklarować i wnieść większą ilość udziałów niż wymaga tego statut.
4. Na poczet zadeklarowanych i nie w pełni wniesionych przez członka udziałów , zalicza się
również kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej.
5.W przypadku podniesienia wysokości udziału członek Spółdzielni obowiązany jest do jego
uzupełnienia w terminie 1 roku od daty podjęcia uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli
o podwyższeniu udziału.
6.Członek Spółdzielni ,który nie wywiąże się z obowiązku uzupełnienia udziału zgodnie
z § 9 ust. 5 może być uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni wykreślony z rejestru członków.
Wykreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do wykonania obowiązku
uzupełnienia pełnego udziału.
§10
1. Członek może wnieść do Spółdzielni wkłady pieniężne.
Wniesienie wkładu ( ów) następuje na podstawie zawarcia umowy między członkiem
a Spółdzielnią. Jeden wkład pieniężny wynosi 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych.
Członek może wnieść maksymalnie 6 wkładów.
2. Okres dysponowania przez Spółdzielnię wkładami określa umowa ,którą zawiera się na
czas co najmniej jednego roku. Wkłady pieniężne wniesione przez członka Spółdzielni ,
na podstawie zawartej umowy, jak i prawa wynikające z tej umowy , nie mogą być
przedmiotem obrotu ani zbyte osobom trzecim.
3. Wkłady pieniężne mają charakter pożyczek zaciąganych przez Spółdzielnię
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i rozwój Spółdzielni.
4. Oprocentowaniu podlegają wyłącznie wkłady pieniężne wniesione w pełnej
wysokości 1 wkładu bądź jego wielokrotności.
Wysokość oprocentowania wkładów pieniężnych nie może być niższa niż najwyższa stopa
odsetek dla lokat terminowych, w bankach objętych gwarancją Skarbu Państwa, ustalona na
każdy 31 grudnia z możliwością podwyższenia jej maksymalnie o 15 punktów.
5. Naliczone odsetki od wkładów pieniężnych można wypłacić lub zarachować na kolejny wkład.
6. Każda kwota z tytułu oprocentowania wkładów pieniężnych przekraczająca maksymalną ilość
wkładów - podlega wypłacie.
7. Wkłady pieniężne podlegają zwrotowi w razie ustania członkostwa oraz na pisemne żądanie
członka. W przypadku ustania członkostwa lub pisemnego żądania wycofania wkładów
pieniężnych przed terminem określonym w § 10 ust. 2 Statutu , oprocentowanie wkładu
pieniężnego będzie

naliczone w wysokości tak jak na lokatach a vista w bankach objętych

gwarancją Skarbu Państwa.

.- 7 8. Wysokość oprocentowania wkładów pieniężnych, za dany rok obrachunkowy, ustala
Rada Nadzorcza z zachowaniem postanowień §10 ust. 4 i ust.7 Statutu.
9. Oprocentowanie wkładów pieniężnych wypłacone członkom Spółdzielni stanowi koszt
uzyskania przychodów Spółdzielni, zgodnie z postanowieniem art.82 Prawa spółdzielczego.
§11
1.Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości
zadeklarowanych udziałów.
2.Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
§ 12
Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków
równe.
§ 13.
1.Członek Spółdzielni ma prawo :
a/ uczestniczenia w zgromadzeniu przedstawicieli lub zebraniu grupy
członkowskiej
b/ wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
c/ otrzymania na jego żądanie odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z
uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni,
protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami
zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
d/ żądania rozpatrywania przez właściwe organy Spółdzielni wniosków
dotyczących jej działalności,
e/ udziału w nadwyżce bilansowej,
2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami
trzecimi, jeżeli naruszyłoby 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.
4.Członkowi przysługują również inne prawa określone w ustawie i Statucie.

-8§ 14.
Członek ma obowiązek :
a/ przestrzegać przepisów Statutu oraz postanowień Statutu i opartych na nich
regulaminach,
b/ wpłacić zadeklarowane udziały stosownie do postanowień Statutu ,
c/ współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności, jakości i efektywności
działania jej placówek gospodarczych,
d/ dokonywać w miarę możliwości zakupów w sklepach Spółdzielni i korzystać z
innych jej usług,
e/ zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia
do Spółdzielni,
f/ zachować w tajemnicy informacje , które członek powziął realizując swoje
uprawnienia określone w § 13, a których ujawnienie mogłoby narazić
Spółdzielnię na szkodę.
g/ przestrzegać przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawartej
w Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 roku i chronić tajemnicę Spółdzielni zgodnie
z § 67 Statutu.

§ 15
1.Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym
trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi Spółdzielni.
2.Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie
okresu wypowiedzenia.

-9 § 16.
Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie lub
wykreślenie.
§17
Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku , gdy z jego winy
umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni
nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
Wykluczanie członka może nastąpić jeżeli:
a/ świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
b/ uporczywie narusza postanowienia Statutu Spółdzielni i opartych na nich
regulaminów
c/ zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu
§ 7 ust. 2
d/ ujawnia osobom trzecim informacje stanowiące tajemnicę Spółdzielni.
§ 18
Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych
może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.
Wykreślenie członka może nastąpić jeżeli :
a/ nie wywiązuje się z obowiązku uzupełnienia udziału do wysokości
określonej w statucie
b/ nastąpiła utrata lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych członka.
§ 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 Rada Nadzorcza
obowiązana jest zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o
wykreśleniu lub wykluczeniu ze Spółdzielni.

- 10 3. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy ,którymi
kierowała się Rada Nadzorcza uznając , że zachowanie członka wyczerpuje
przesłanki wykluczenia albo wykreślenia, określone w statucie Spółdzielni.
4.Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany
podanego przez niego adresu bądź w przypadku jego nie podjęcia ma moc
prawną doręczenia.
§20
Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo:
1/ odwołać się od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu do Zgromadzenia
Przedstawicieli w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały z
uzasadnieniem, albo
2/ zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia
doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

§ 21
1. W wypadku wniesienia do Zgromadzenia Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady
Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia , odwołanie powinno być rozpatrzone
na najbliższym Zgromadzeniu Przedstawicieli , nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy
od dnia wniesienia odwołania.
2. Odwołujący się członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie
Zgromadzenia Przedstawicieli co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.
3. Odwołujący się członek ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania
i popierać je.
4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez
Zgromadzenie Przedstawicieli , termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady
Nadzorczej, o którym mowa w § 20 pkt 2 biegnie od dnia , w którym odwołanie
powinno być najpóźniej

rozpatrzone.
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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 terminu wniósł odwołanie od
uchwały Rady do Zgromadzenia Przedstawicieli,
b/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zgromadzenia
Przedstawicieli,
c/ prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady
Nadzorczej albo Zgromadzenia Przedstawicieli.
§23
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.
3.Powyższego postanowienia nie stosuje się w wypadku , gdy członek w deklaracji lub w
odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym w Spółdzielni wskaże osobę
której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.
§ 24
1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat
dokonanych na zadeklarowane udziały , chyba , że żądanie to dotyczy wpłat
przekraczających ilość udziałów zadeklarowanych .
2. Zwrot wpłat na udziały ponad zadeklarowane może nastąpić w terminie trzech
miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok , w którym członek
wystąpił z żądaniem .

- 12 § 25
1. Członek Spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę
udziałów oraz o zwrot ze skutecznością od dnia , w którym roszczenia te stały się
wymagalne.
2. Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą
ustania członkostwa.
§26
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.
§27
1.Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania
finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.
2.Wypłata udziału następuje w ciągu trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
3.Byłemu członkowi, nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do
innego majątku Spółdzielni , chyba , że zachodzą okoliczności , o których
mowa w art. 125 §5 a Prawa spółdzielczego.
4. Roszczenia o wypłatę udziałów ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.
§ 28
1.Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska,
miejsce i datę urodzenia lub PESEL, imię ojca; miejsce zamieszkania, ( w odniesieniu
do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę ) wysokość
zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, zmiany
tych danych oraz datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia
członkostwa i jego ustanie.

- 13 2. Nie przewiduje się wnoszenia wkładów niepieniężnych.

IV. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze .
§ 29
1. Od uchwał w sprawach między członkiem, a Spółdzielnią członkowi przysługuje
prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
2. Odwołanie przysługuje do jednego bezpośrednio wyższego organu w terminie
jednego miesiąca od dnia zawiadomienia członka o uchwale. W pisemnym
zawiadomieniu o uchwale należy zamieścić pouczenie o prawie odwołania od
uchwały w określonym wyżej terminie i o skutkach jego niezachowania.
3. Wniesione przez członka odwołanie Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpatruje w
terminie miesiąca, a Zgromadzenie Przedstawicieli w czasie najbliższych swych
obrad.
4. Organ odwoławczy powinien również rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie
terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu
odwoławczego w terminie dwóch tygodni od daty rozpatrzenia odwołania.
§30
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.
§ 31
1.Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza
dochodzenia przez członka jego praw na drodze sądowej.
2.W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i sądowym , postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega
umorzeniu.
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V. Organy Spółdzielni
§ 32
l. Organami Spółdzielni są:
a/ Walne Zgromadzenie , które może być zastąpione przez Zgromadzenie
Przedstawicieli o ile liczba członków Spółdzielni przekracza 200 osób.
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd
d/ Zebrania Grup Członkowskich w przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia
– Zgromadzeniem Przedstawicieli.
2.Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust.1
litera a - c, 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.
4.Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, sposób i warunki
podejmowania uchwał przez te organy określa ustawa Prawo spółdzielcze, Statut
Spółdzielni oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

A. Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni

§ 33
1. Zgromadzenie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni,
2. Przedstawiciel może brać udział w Zgromadzeniu Przedstawicieli tylko osobiście ,
z prawem do jednego głosu bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Zgromadzeniu
Przedstawicieli przez ustanowionego pełnomocnika z prawem do jednego głosu.

- 15 3.Przedstawiciel ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub
pomocy eksperta. Osoby z których pomocy korzysta przedstawiciel nie są
uprawnione do zabierania głosu.
4 .W Zgromadzeniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej .

§ 34
1. Wyboru przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli dokonują zebrania
grup członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą.
Liczba wybranych przedstawicieli nie może być mniejsza niż 20 i nie większa niż
30

członków. Liczba przedstawicieli wybieranych przez poszczególne grupy

członkowskie powinna być proporcjonalna do liczby członków przynależnej do
danej grupy członkowskiej.
Przedstawiciele wybrani podczas zebrań grup członkowskich winni reprezentować
środowisko konsumentów i pracowników w jednakowej liczbie przedstawicieli.
2. Kadencja przedstawicieli trwa cztery lata i kończy się z chwila wyboru nowych
przedstawicieli przez zebranie grupy członkowskiej.
3. Członek Spółdzielni nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu
Przedstawicieli bez prawa głosu.
4. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo
Spółdzielcze oraz niniejszego Statutu o walnych zgromadzeniach
§35
Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Przedstawicieli należy:
1.uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i
kulturalnej
2.wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej ,
3. 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,

- 16 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
pokrywania strat,
6.podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
gospodarczych oraz występowania z nich,
8.oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji
Spółdzielni,
10.rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej,
11.uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni,
12.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz
upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13.wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
14.uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli i Regulaminu Rady
Nadzorczej,
15.podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
16.podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Ustawie lub Statucie
Spółdzielni.
§ 36
Zgromadzenie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Spółdzielni, przynajmniej raz w roku
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, zawiadamiając imiennie
wszystkich przedstawicieli na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia o
porządku obrad. W tym samym terminie Zarząd zawiadamia

terminie o miejscu i

pisemnie związek rewizyjny, w

którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
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1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Przedstawicieli także na żądanie :
a/ Rady Nadzorczej Spółdzielni,
b/ 1/3 przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli,
c/ zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby
członków Spółdzielni,
2. Wniosek wyrażający takie żądanie powinien być złożony na piśmie do Zarządu
Spółdzielni z podaniem celu zwołania Zgromadzenia Przedstawicieli oraz
oznaczenia spraw, które powinny zostać zamieszczone w porządku obrad.
3. W przypadku określonym w ust.1 i 2 Zarząd powinien zwołać Zgromadzenie
Przedstawicieli w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu
tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Zgromadzenie
Przedstawicieli może z wołać Rada Nadzorcza Spółdzielni, związek rewizyjny,
w którym Spółdzielnia jest

zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza , na koszt

Spółdzielni.
§ 38
1. Zgromadzenie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości przedstawicieli w terminie i w sposób
określony w Statucie.

2.Uchwały podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, dla których
ustawa lub Statut przewidują wyższe wymagania.
§39
1.Zgromadzenie Przedstawicieli otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej
lub

jego zastępca Zgromadzenie może wybrać innego przewodniczącego Zgromadzenia

spośród przedstawicieli.

- 18 2.Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
i sekretarz Zgromadzenia. Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co
najmniej

przez dziesięć lat. Protokóły są jawne dla członków Spółdzielni,

przedstawicieli

związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

oraz dla Krajowej Rady

Spółdzielczej.
§ 40.

1.Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków
Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2.Uchwała sprzeczna z ustawa jest nieważna.
3.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.
4.Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie
uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawach wykluczenia albo
wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub
wykreślonemu.
5.Powództwo o uchylenie uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli powinno być
wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Zgromadzenia
Przedstawicieli, jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na Zgromadzeniu
Przedstawicieli na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od
dnia powzięcia wiadomości przez członka o uchwale , nie później jednak niż
przed upływem roku od dnia odbycia Zgromadzenia Przedstawicieli.
6.Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin
sześciotygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia
dokonanego w sposób wskazany w statucie.
7.Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zgromadzenia
Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich
Członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

- 19 B. Rada Nadzorcza Spółdzielni .
§ 41
1.Do Rady Nadzorczej powinni być wybierani członkowie reprezentujący środowisko
członków konsumentów oraz członków pracowników. Jeżeli członkiem jest osoba
prawna do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni,
wskazana przez osobę prawną.
2.Rada Nadzorcza składa się z 11 członków Spółdzielni wybranych przez
Zgromadzenie Przedstawicieli spośród przedstawicieli w głosowaniu tajnym
zwykłą większością głosów delegatów obecnych na Zgromadzeniu.
a/ ustala się parytet dotyczący składu osobowego Rady Nadzorczej wg następujących zasad :
1. 6 mandatów dla przedstawicieli reprezentujących środowisko konsumentów,
2. 5 mandatów dla przedstawicieli reprezentujących członków pracowników.
b/ Grupę członkowska nr 5 w radzie nadzorczej reprezentuje 1 przedstawiciel wybrany na
Zgromadzeniu Przedstawicieli.
3.Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Rady
przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
4.Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez
Zgromadzenie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
5.Członek Rady Nadzorczej traci swój mandat w przypadku utraty członkostwa w
Spółdzielni lub rezygnacji z członkostwa w Radzie , złożonej na piśmie.
6.Członkowi Rady Spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki
pracy lub płacy tylko w wypadkach w których Kodeks pracy dopuszcza dokonanie takiej
czynności w stosunku do członka zakładowego organu związku zawodowego.

7.Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem
lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu ,
chyba , że nie ponosi winy.

- 20 8.Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni .
W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich
członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
9.Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich
dotyczących.
§ 42
1.Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi
wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie
władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną
wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania
członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych
przepisach.
2.W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji
określonego w ust. 1 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w
pełnieniu czynności radnego. W takim przypadku Zgromadzenie na swoich
najbliższych obradach rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu
zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
§43
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności
Gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z
Członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej i drugim stopniu linii bocznej.
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Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni,
a do jej zakresu należy :
1.uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i
oświatowo-kulturalnej,
2.nadzór i kontrola działalności poprzez :
a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez
Spółdzielnię praw jej członków
c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia 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 Zgromadzeniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w
szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8.wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz powierzanie im stanowisk prezesa lub
wiceprezesów, po sprawdzeniu ich kwalifikacji zawodowych. 0dwoływanie członka
Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia,
9.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,
l0. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków ze
Spółdzielni,
11 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
12. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
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Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad, podejmowane są
jawnie, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków, w tym
Przewodniczącego lub jego zastępcy.
Wyjątek stanowią uchwały o wyborze lub odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni,
które podejmowane są w sposób określony w § 47 pkt 3 . Statutu.
§ 46
1.Na pierwszym swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu
tajnym Przewodniczącego Rady , dwóch zastępców i sekretarza. Przewodniczącym Rady
nie może być wybrana osoba zatrudniona w Spółdzielni
2.Rada Nadzorcza powołuje czasowe komisje do wykonywania poszczególnych
zadań Rady .Szczegółowe organizację pracy Rady Nadzorczej i komisji
czasowych określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. W celu wykonania 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.
C. Zarząd
§ 47.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółdzielni składa się z trzech członków Spółdzielni, w tym prezesa
i wiceprezesów, z których jeden jest I zastępcą prezesa.
3. Członków Zarządu Spółdzielni wybiera Rada Nadzorcza na czas nieokreślony
w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
2/3 statutowej liczby członków Rady.
4. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe
oraz umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji pracy.
5.Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu w trybie
określonym w ust .3. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni może odwołać członka Zarządu,
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któremu nie udzieliło absolutorium / § 35 ust. 3 /, w tym przypadku nie stosuje
się postanowień § 38 ust. 1 Statutu,
6.Z członkami Zarządu - w zależności od powierzonych im stanowisk Rada
Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
7.Członek Zarządu Spółdzielni odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub
postanowieniami statutu Spółdzielni , chyba że nie ponosi winy.
8.Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec
Spółdzielni , a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz
przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka zarządu
oraz powoduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.
9.Odwołanie członka zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku
pracy.
10.Członek Zarządu nie może być przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli
Spółdzielni.
11.Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie
ich dotyczących.
§ 48
Do kompetencji Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych
w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni.
W szczególności do zakresu działania Zarządu Spółdzielni

należy:

1. Reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz,
2.Sporządzanie projektów planów gospodarczych i społeczno-kulturalnych
i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
3.Organizowanie wykonania zadań gospodarczych Spółdzielni,
4.Zarządzanie majątkiem Spółdzielni,
5.Przyjmowanie członków Spółdzielni,
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6.Zwoływanie zebrań statutowych,
7.Zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
8.Udzielanie pełnomocnictw,
9.Wykonywanie czynności kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy,
10.Ustalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni,
11 Składanie sprawozdań z działalności gospodarczej Spółdzielni Zgromadzeniu Przedstawicieli, Radzie Nadzorczej i Zebraniom Grup Członkowskich,
12. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie lub Statucie.
§49

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między
posiedzeniami Zarządu , Prezes Zarządu koordynuje pracą pozostałych członków
Zarządu. Szczegółowe kompetencje, zakres działania Zarządu oraz poszczególnych
jego członków określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 50
Zarząd Spółdzielni może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników do składania
oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni, a także pełnomocników do dokonywania
czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
§ 51
1.Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu
lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

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.

- 25 E. Zebrania Grup Członkowskich
§ 52
1.Członkowie tworzą cztery grupy członkowskie wyznaczone ulicami ,a w przypadku przejęcia
Spółdzielń członkowie kolejnych spółdzielni przejmowanych tworzą 5 grupę członkowską.
Grupa Członkowska Nr 1
Ul. Warszawska do ulicy Świętokrzyskiej
Ul. Świętokrzyska do ronda przy Al.” Solidarności „
Ul. Al. „Solidarności” od ronda przy ul Świętokrzyskiej
Ul. Radomska do granic miasta
Ul. Warszawska do ul Pocieszka
Ul. Pocieszka
Ul. Wiosenna do ul.Akacjowej
Ul. Akacjowa
Ul. Jaworowa
Ul. Topolowa do ul.Jesionowej
Ul. Jesionowa do ul. Zagnańskiej
Ul. Zagnańska do granic miasta
Grupa Członkowska nr 2
Ul. Radomska
Ul. Al.„Solidarności”
Ul. Źródłowa
Ul Zagórska od skrzyżowania z ul. Źródłową do granic miasta
Ul. Zagórska
Ul. Żeromskiego doul. Seminaryjskiej
Ul. Seminaryjska do ronda
Ul. Jana Pawła od skrzyżowania do Placu Piłsudskiego
Ul. Aleja Legionów
Ul. Kusocińskiego
Grupa Członkowska nr 3
Ul. Piekoszowska do ul. Malików
Ul. Malików do ul. Kolejarzy
Ul .Kolejarzy ul .Naruszewicza
Ul. Naruszewicza do ul Grunwaldzkiej
Ul. Grunwaldzka
Ul. Armii Krajowej do ul.Krakowskiej
Ul. Krakowska do ul. Gagarina
Ul. Gagarina do ul. Aleja Legionów
Ul. Aleja Legionów
Ul. Kusocińskiego
Ul. Zagnańska do ul. 1 go Maja
Ul 1go Maja do ronda Grudzińskiego
Ul. Czarnowska
Ul. Żelazna
Ul. Grunwaldzka do ul.Naruszewicza
Ul. Naruszewicza do torów kolejowych
Ul. Kolejarzy do ul Malików
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Ul. Piekoszowska do granic miasta
Grupa Członkowska nr 4
Ul. Armii Krajowej
Ul. Żelazna
Ul. Czarnowska do ronda Grudzińskiego
Ul. 1go Maja doul. Zagnańskiej
Ul. Zagnańska do ul Jesionowej
Ul Jesionowa do ul.Topolowej
Ul. Topolowa do ul.Jaworowej
Ul. Jaworowa
Ul. Akacjowa do ul .Wiosennej
Ul. Wiosenna do ul.Pocieszki
Ul Pocieszki do ul. Warszawskiej
Ul. Warszawska do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską
Ul. Świętokrzyska do Al., Solidarności
Al. „Solidarności „ od ronda przy ul. Świętokrzyskiej
Ul. Źródłowa do ul. Zagórskiej
Ul. Zagórska od skrzyżowania z ul. Źródłową do ul. Żeromskiego
Ul. Żeromskiego do ul. Seminaryjskiej
Ul. Seminaryjska do skrzyżowania przy Krakowskiej Rogatce
Ul. Jana Pawła od skrzyżowania do Placu Piłsudskiego
Ul. Aleja Legionów do ul. Gagarina
Ul. Gagarina do ul.Krakowskiej
Ul. Krakowska do ul. Armii Krajowej
Grupa Członkowska nr 5
Grupa obejmuje wszystkich członków przejmowanych Spółdzielni.
2. W przypadku ulic , które ujęte są więcej niż w jednej grupie członkowskiej granica
pomiędzy grupami przebiega środkiem tych ulic.
3. O przynależności członka do grupy decyduje jego miejsce zamieszkania, miejsce pracy
dla członków zamieszkałych poza miastem Kielce ,a zatrudnionych w Spółdzielni.
Pozostali członkowie zamieszkali poza miastem Kielce należą do najbliższej
terytorialnie grupy członkowskiej.
4.Osoby prawne będące członkami Spółdzielni przypisane są do grupy członkowskiej
według adresu firmy.
5.Członek może należeć tylko do jednej grupy członkowskiej. W zebraniach grupy
członkowskiej członek bierze udział tylko osobiście z prawem do jednego głosu , bez
względu na liczbę posiadanych udziałów.

- 27 § 53

1.Zebranie grupy członkowskiej zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w
roku przed dorocznym Zgromadzeniem Przedstawicieli, zawiadamiając
imiennie wszystkich członków lub przez ogłoszenia w zakładach i innych
placówkach Spółdzielni , przynajmniej na tydzień przed datą zebrania z
podaniem miejsca i porządku obrad.
2.Dopuszcza się możliwość łączenia zebrań kilku grup członkowskich.
3.Zebranie grupy członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady
Nadzorczej Spółdzielni lub 1/5 ogólnej liczby członków należących do danej grupy
członkowskiej.
Wniosek wyrażający takie żądanie powinien być skierowany na piśmie do Zarządu
z podaniem celu zebrania. W takich przypadkach zebranie należy zwołać
najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku przez Zarząd. Jeżeli to nie
nastąpi, zebranie grupy członkowskiej może zwołać Rada Nadzorcza.
4. Zebraniu grupy członkowskiej przewodniczy członek Rady Nadzorczej.
Zebranie może wybrać w głosowaniu jawnym innego przewodniczącego
spośród członków grupy.
§ 54
Do uprawnień grupowego zebrania członków należy :
1.wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2.rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
Zgromadzenia Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
3..rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
4. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków
w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących
w skład grupy członkowskiej,
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§ 55
Rada Nadzorcza i Zarząd obowiązane są najpóźniej w ciągu miesiąca
ustosunkować się do postulatów; wniosków i uchwał zebrań grup członkowskich
oraz o zajętym stanowisku powiadomić zainteresowanych członków grupy.
VI. Gospodarka Spółdzielni
§ 56.
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku
ekonomicznego, na podstawie planów opracowanych przez Zarząd i zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
§ 57
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 58
1. Rokiem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 59
Nadwyżką bilansową Spółdzielni jest zysk Spółdzielni pomniejszony o podatek dochodowy
i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów, ustawowych.
§ 60
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Zgromadzenia
Przedstawicieli. Co najmniej 5 % nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu
zasobowego.
§61
1.Nadwyżkę bilansową pozostałą po dokonaniu odpisu o którym mowa w § 60
przeznacza się na określone w uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli zwłaszcza na
a/ zwiększenie funduszu zasobowego
b/ zwiększenie udziałów członkowskich
c/ dywidendy dla członków Spółdzielni
d/ tworzenie i zasilanie funduszów celowych Spółdzielni
e/ działalność społeczno-kulturalną
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dokonuje się :
a/ w 50 % w stosunku do posiadanych wartości udziałów,
b/ w 50 % w stosunku do wartości dokonanych przez członka zakupów /usług/
w Spółdzielni w roku za który dzielona jest nadwyżka.
Dywidendę o której mowa w ust 2 pkt a od wartości

udziałów wpłaconych w ciągu roku,

którego podział dotyczy nalicza się proporcjonalnie do okresu (m-cy)w którym wpłacona
kwota stanowiła fundusz udziałowy Spółdzielni. Wartość zakupów dokonywanych przez
Członka jest ustalana i rejestrowana zgodnie z Regulaminem Karty Klienta „Społem” . Kwoty
przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej / dywidendy/
poczet jego niepełnego

udziału w przypadku jego

podwyższenia

zalicza się na
oraz na poczet

zadeklarowanych, a nie wniesionych udziałów.
§ 62
Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:
1. fundusz udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich - odpisów na
udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł
określonych w odrębnych przepisach,
2.fundusz zasobowy - powstający z wpłat przez członków wpisowego, części
nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach',
§ 63
1.Spółdzielnia może tworzyć także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.
§ 64

Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem
rzetelności i prawidłowości .Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
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Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem
finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu
wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia
Przedstawicieli w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim , z
zachowaniem § 67 Statutu
§ 66
Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu
zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego i innych funduszy własnych.
§ 67
Na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. Nr 47 z dnia
8.06.1993 r. nadaje się klauzulę poufności na następujące informacje dotyczące
Spółdzielni :
a/ plany strategii Spółdzielni,
b/ dane ekonomiczne dotyczące całej Spółdzielni oraz poszczególnych obiektów
obejmujące: wyniki finansowe, poziom marż, obrotów, kosztów,
c/ dane finansowe obejmujące stany rozrachunków, stan na rachunku bankowym i
wielkość kredytu,
d/ źródła zakupu,
e/ warunki zakupu: ceny, bonifikaty, upusty, terminy płatności, koszty transportu,
f/ wielkość i źródła sprzedaży zewnętrzne,
g/ stosowane techniki i efektywność promocji i reklamy,
h/ dane dotyczące badania rynku,
i / receptury, kalkulacje, technologie objęte normą zakładową,
j/ dane dotyczące rentowności produkcji własnej
k/ informacje o odbiorcach w tym ich ilość, wielkość sprzedaży, warunki płatności,
wykaz odbiorców, treści umów,
l/ treści umów najmu i wynajmu /lokali własnych/ oraz stawki czynszów,
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ł/ treść ofert składanych przez wykonawców obcych na roboty i zakupy związane z
utrzymaniem eksploatowanych obiektów,
m/ stosowane systemy informacyjne w tym również obieg dokumentów i
wewnętrznych sprawozdań,
n/ zasady budowania planów obrotów l kosztów,
o/ poziom wynagrodzeń - ogółem w Spółdzielni i indywidualnych,
p/ systemy ochrony i ubezpieczeń obiektów i towarów,
r/ stosowane programy komputerowe;
s/ informacje o majątku Spółdzielni w tym ilość własnych l dzierżawionych
obiektów wartość środków trwałych
t/ rozwiązania techniczne i zdolności produkcyjne
Nie przestrzeganie informacji objętych klauzulą poufności zawartych w Statucie rodzi
skutki odpowiedzialności cywilnej i karnej zawarte odpowiednio w rozdziale 3 i 4
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. Nr 47 z dnia 8.06.1993 r.
VII. Lustracja Spółdzielni,

§ 68
1.Spółdzielnia podlega przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji
corocznie, lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości
jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub
części jej działalności albo tylko określonych zagadnień, z wnioskiem o
przeprowadzenie lustracji może wystąpić :
a/ Zgromadzenie Przedstawicieli
b/ Rada Nadzorcza
c/ Zarząd
d/ 1/5 członków Spółdzielni
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§ 69
1. Lustrację przeprowadza związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a w
przypadku nie zrzeszenia się Spółdzielni - wybrany związek rewizyjny lub Krajowa
Rada Spółdzielcza.
2.Zasady przeprowadzania lustracji określają ustawa, statuty związków rewizyjnych i
Krajowej Rady Spółdzielczej.
§70
1.Lustrator obowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni o rozpoczęciu
lustracji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
3.Lustrator uprawniony jest do przeglądania ksiąg i wszelkich dokumentów w lustrowanej
Spółdzielni oraz do bezpośredniego sprawdzania jej stanu majątkowego , a organy Spółdzielni
i jej pracownicy obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.
§ 71
1.Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół , który składa Radzie
Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora
ma moc dokumentu urzędowego.
2..Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek rewizyjny lub
Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je
Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
3. Rada Nadzorcza przestawia najbliższemu Zgromadzeniu Przedstawicieli wnioski z
przeprowadzonej lustracji Spółdzielni
4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi
przeprowadzającemu lustrację i Zgromadzeniu Przedstawicieli informację
o realizacji wniosków polustracyjnych.
5.Zarząd Spółdzielni obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni

udostępnić

mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji.

- 33 VIII. Zmiana Statutu i likwidacja Spółdzielni

§ 72
1.Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli podjętej
większości 2/3 głosów.
2.Zarząd Spółdzielni jest obowiązany uchwałę o zmianie Statutu zgłosić w ciągu 30
dni od

daty jej podjęcia do Krajowego Rejestru Sądowego załączając dwa

odpisy protokołu Zgromadzenia

Przedstawicieli

3.Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.
§ 73
Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji :
1/ wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w ustawie, jeżeli
Spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej
wielkości,
2/ wskutek zgodnych uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli zapadłych większością 3/4
głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Zgromadzeniach Przedstawicieli w
odstępie co najmniej dwóch tygodni.
§ 74
Spółdzielnia może być postawiona w stan likwidacji również uchwałą związku rewizyjnego, w
którym jest zrzeszona lub uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej w przypadkach określonych
ustawą Prawo Spółdzielcze.
§ 75
1.W przypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po zaspokojeniu należności
przypadających od Spółdzielni w trybie postępowania likwidacyjnego zostaje
przeznaczony na cele określone w uchwale ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli.

