
 

 
 

Wzór A   

STATUT 

I. Nazwa, podstawa i przedmiot działalno ści Spółdzielni  

§1  
Spółdzielnia nosi nazw ę: "Spółdzielnia Pracy z siedzib ą w ...  

§2  
Spółdzielnia prowadzi działalno ść na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 wrze śnia 
1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 30, poz. 210 ; z 1983 r. nr 39,poz. 176; z 1986 
r. nr 39, poz. 192; z 1987 r. nr 33, poz. 181; z 19 88 c nr 41, poz.324; z 1989 r. nr 
3, poz. 12 i nr 6, poz. 33; z 1990 r. nr 6, poz. 36  i 37 oraz nr14, poz. 87; z 1991 
r. nr 83, poz. 373, nr I11, poz. 480 i nr 115, poz.  496; z 1992r. nr 21, poz. 85 oraz 
z 1994 r. nr 90, poz. 419) zwanej dalej Prawem spół dzielczym i innych ustaw oraz 
niniejszego statutu.  

 
§3  

1.  Spółdzielnia ma osobowo ść prawn ą i działa przez swoje organy w sposób przewidziany 
w Prawie spółdzielczym i statucie. 
 
2.  Czas trwania spółdzielni nie jest okre ślony.   

§4  
1.  Przedmiotem gospodarczej działalno ści Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego 
przedsi ębiorstwa w oparciu o osobist ą prac ę członków, w zakresie: 
a) produkcji 
b) usług 
c) handlu 
d) Spółdzielnia prowadzi działalno ść społeczn ą i o światowo - kulturaln ą na rzecz 
swoich członków i ich środowiska.   

§5  
Dla wykonywania swoich zada ń Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynn ości 
prawnych oraz mo Ŝe przyst ępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a tak Ŝe 
innych organizacji gospodarczych i społecznych. W s zczególno ści Spółdzielnia mo Ŝe 
przyst ępować do spółdzielczych zwi ązków rewizyjnych i gospodarczych.   

II. Członkowie, ich prawa i obowi ązki  

§6  
Członkiem Spółdzielni mo Ŝe by ć osoba fizyczna o pełnej zdolno ści do czynno ści 
prawnych, która jest zdolna do wykonywania pracy w Spółdzielni i mo Ŝe by ć w 
Spółdzielni zatrudniona.   

§7  
1.  Warunkiem przyj ęcia na członka jest zło Ŝenie deklaracji przez przyst ępuj ącego do 
Spółdzielni. Deklaracja powinna by ć zło Ŝona pod rygorem niewa Ŝności w formie 
pisemnej. 
 
2.  Deklaracja powinna zawiera ć imi ę i nazwisko przyst ępuj ącego do Spółdzielni, dat ę 
jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilo ść zadeklarowanych udziałów, dat ę i 
miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składaj ącego deklaracj ę. 
 
3.  W formie pisemnej deklaruje si ę tak Ŝe dalsze udziały oraz wszystkie zmiany danych 
zawartych w deklaracji. 
 
4.  Członek mo Ŝe w deklaracji lub w odr ębnym pisemnym o świadczeniu zło Ŝonym 
Spółdzielni wskaza ć osob ę, której Spółdzielnia obowi ązana b ędzie po jego śmierci 
wypłaci ć udziały. Prawo z tego tytułu nie nale Ŝy do spadku.   



§8  

1.  Zało Ŝyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut staj ą si ę członkami Spółdzielni z 
chwil ą wpisania jej do s ądowego rejestru Spółdzielni. Przyst ępuj ący do Spółdzielni po 
tej dacie staj ą si ę jej członkami z chwil ą przyj ęcia ich przez Rad ę Nadzorcz ą.  

 
2.  Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawie przyj ęcia w ci ągu ......... miesi ęcy od 
daty zło Ŝenia deklaracji.  

 
3.  Przyj ęcie w poczet członków powinno by ć stwierdzone na deklar ącji podpisem dwóch 
członków zarz ądu lub osób do tego przez zarz ąd upowaŜnionych z podaniem daty uchwały 
Rady Nadzorczej o przyj ęciu. Obowi ązuje to równie Ŝ przy zmianie danych dotycz ących 
zadeklarowanych udzialów.  

 
4.  0 uchwale o przyj ęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiaj ącej przyj ęcia Rada 
Nadzorcza zawiadamia na pi śmie ubiegaj ącego si ę o przyj ęcie w ci ągu dwóch tygodni od 
dnia jej powzi ęcia. Zawiadomienie o odmowie przyj ęcia powinno zawiera ć uzasadnienie 
oraz pouczenie o prawie odwołania si ę do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego 
wniesienia i o skutkach niezachowania tego terminu.  
 
5.  Od uchwały Rady Nadzorczej odmawiaj ącej przyj ęcia do Spółdzielni ubiegaj ącemu si ę 
słu Ŝy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie .... ............. od dnia 
dor ęczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Odwoł anie składa si ę na pi śmie za 
pośrednictwem zarz ądu. 
 
6. Odwołanie powinno by ć rozpatrzone w terminie ......... od daty jego wnie sienia.   

§9  
Spółdzielnia nie mo Ŝe odmówi ć przyj ęcia na członka pracownika zatrudnionego w 
Spółdzielni co najmniej 12 miesi ęcy, je Ŝeli spełnia on wymagania okre ślone w § 6, a 
Spółdzielnia ma mo Ŝność dalszego jego zatrudnienia. Przepis ten stosuje si ę 
odpowiednio do osób zatrudnionych w Spółdzielni na podstawie umowy o prac ę nakładcz ą.   

§10  
Członek Spółdzielni ma prawo do: 
1) brania udziału w walnych zgromadzeniach, 
2) wybierania i wybieralno ści do organów Spółdzielni, 
3) zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach okre ślonych w statucie, 
4) wynagrodzenia bie Ŝącego za swoj ą prac ę i udziału w nadwy Ŝce bilansowej, 
5) świadeze ń socjalnych okre ślonych przepisami ustawowymi, 
6) korzystania wraz z członkami rodziny z urz ądze ń Spółdzielni oraz uczestniczenia w 
organizowanych przez Spółdzielni ę imprezach socjalnych, o światowo-kulturalnych, 
sportowych i turystycznych, 
7) uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym,działalno ści 
i zamierzeniach na przyszło ść, 
8) wgl ądu do rejestru członków, protokołów walnego zgromad zenia, sprawozda ń 
Spółdzielni, w tym sprawozda ń finansowych oraz protokołów lustracji, 
9) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w s prawie działalno ści Spółdzielni i 
jej organów, 
10) ... 
11) ... 
12) ...   

§11  

1.  Członek Spółdzielni ma obowi ązek: 
1) uczestniczenia w realizacji zada ń Spółdzielni, 
2) stosowania si ę do postanowie ń statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,  
3) brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz ucz estniczenia w pracach organów, do 
których został wybrany, 
4) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałó w w sposób i terminach okre ślonych 
w statucie, 
5) podj ęcia i wykonywania pracy w Spółdzielni zgodnie z prz episami Prawa 
spółdzielczego, statutu oraz regulaminu pracy, 



6) dbało ści o dobro Spółdzielni, w szczególno ści o dobre imi ę i mienie Spółdzielni, 
7) przestrzegania zasad współ Ŝycia społecznego oraz Ŝyczliwo ści, uczynno ści i 
kole Ŝeńsko ści w stosunku do innych członków Spółdzielni, 
8) 
9) 
10) 
 
2.  Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółd zielczej umowy o prac ę, 
spółdzielczej umowy o prac ę nakładcz ą lub stałej umowy zlecenia, nie mo Ŝe podejmowa ć 
bez zgody zarz ądu zatrudnienia w innych zakładach prowadz ących działalno ść 
konkurencyjn ą w stosunku do Spółdzielni.  

§12  

Członkostwo w Spóldzielni ustaje wskutek: 
1) wyst ąpienia członka ze Spółdzielni, 
2) wykluczenia członka, 
3) wykre ślenia członka z rejestru członków, 
4) śmierci członka.   

§13  

1.  Członek Spółdzielni mo Ŝe wyst ąpi ć z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno 
być dokonane pod rygorem niewa Ŝności w formie pisemnej. 
 
2.  Rozwi ązanie członkostwa nast ępuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 
wynosi trzy miesi ące i ko ńezy si ę ostatniego dnia miesi ąca. 
 
3.  Za dat ę wyst ąpienia uwa Ŝa si ę nast ęprzy dzie ń po upływie okresu wypowiedzenia.   

§ 14  
1.  Wykluczenie członka ze Spółdzielni mo Ŝe nast ąpi ć w wypadku, gdy z jego winy dalsze 
pozostawanie w Spółdzielni nie da si ę pogodzi ć z postanowieniami statutu Spółdzielni 
lub z zasadami współ Ŝycia społecznego, a w szczególno ści: 
1) w razie ci ęŜkiego naruszenia przez członka obowi ązków członkowskich, umy ślnego 
działania , na szkod ę Spółdzielni lub podj ęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy, 
wbrew postanowieniom § 11 ust. 2, 
2) z przyczyn uzasadniaj ących według przepisów Kodeksu pracy rozwi ązanie umowy o 
prac ę bez wypowiedzenia z winy pracownika je Ŝeli członek zatrudniony jest na 
podstawie spółdzielczej umowy o prac ę, 
3) z przyczyn uzasadniaj ących według przepisów dotycz ących umowy o prac ę nakładcz ą, 
wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwi ązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z 
winy wykonawcy je Ŝeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdziel czej umowy o 
prac ę nakładcz ą, 
4) w razie powtarzaj ącego si ę umy ślnego naruszenia przez członka istotnych warunków 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, je Ŝeli członek jest zatrudniony na podstawie 
takiej umowy. 
 
2.  Wykluczenie nie mo Ŝe nat ąpi ć po upływie jednego miesi ąca od uzyskania przez 
Spóldzielni ę wiadomo ści o okoliczno ściach je uzasadniaj ących.  

§15  
1.  Wykre ślenie członka z rejestru członków mo Ŝe nast ąpi ć tylko w wypadku, gdy: 
1) członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez  okres dłu Ŝszy ni Ŝ jeden rok z 
przyczyn nie zawinionych przez Spółdzielni ę, 
2) członek utracił całkowicie lub w znacznym stopni u zdolno ść do pracy, a 
Spółdzielnia nie mo Ŝe zatrudni ć go na stanowisku odpowiadaj ącym 
jego ograniczonej zdolno ści do pracy, 
3) członek utracił pełn ą zdolno ść do czynno ści prawnych. 
 
2.  Postanowienia ust.l dotycz ą wszystkich członków, niezale Ŝnie od tego, na jakiej 
podstawie byli zatrudnieni. 
 



3.  Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie wlicz a si ę okresu, w którym członek 
nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania  słu Ŝby wojskowej, pełnienia z 
wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczyc h albo w organach władzy 
państwowej lub samorz ądu terytorialnego.  

§16  
1.  Wykluczenia lub wykre ślenie, z zastrze Ŝeniem ust. 2, staje si ę skuteczne z chwil ą 
dor ęczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wy kre śleniu wraz z 
uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje si ę na pi śmie, które powinno zawiera ć tak Ŝe 
pouczenie o przysługuj ącym wykluczonemu lub wykre ślonemu członkowi prawo odwołania 
si ę oraz terminie i trybie wniesienia odwotania. Zawia domienie zwrócone na skutek 
niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez n iego adresu ma moc prawn ą 
dor ęczenia. 
 
2.  W wypadku okre ślonym w § 15 ust. 1 pkt. 2 wykre ślenie członka zatrudnionego na 
podstawie spółdzielczej umowy o prac ę lub spółdzielczej umowy o prac ę nakładcz ą staje 
si ę skuteczne z upływem okresu odpowiadaj ącego okresowi wypowiedzenia umowy, na 
podstawie której członek jest zatrudniony.  

§17  
Członka zmarłego skre śla si ę z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dni a, w 
którym nast ąpiła śmier ć.   

III. Post ępowanie wewn ątrzspółdzielcze  

§18  
Wykluczenia lub wykre ślenia dokonuje Rada Nadzorcza. Przed podj ęciem uchwały o 
wykluczeniu lub wykre śleniu, Rada Nadzorcza powinna wysłucha ć wyja śnie ń 
zainteresowanego członka oraz zasi ęgnąć opinii wła ściwego organu zwi ązku zawodowego, 
je Ŝeli taki zwi ązek działa w Spółdzielni.  

§ 19  
1.  Członkowi wykluczonemu lub wykre ślonemu w rejestru członków Spółdzielni 
przysługuje prawo odwołania si ę do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia 
odwołania wynosi ............ i liczy si ę od daty dor ęczenia członkowi pisemnego 
zawiadomienia o wykluczeniu lub wykre śleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w 
sprawie prawa odwołania si ę. Odwołanie wnosi si ę za po średnictwem zarz ądu. 
 
2.  Walne zgromadzenie powinno rozpatrzy ć odwołanie w terminie .........miesi ęcy od 
daty jego wniesienia. 
 
3.  O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które m a rozpatrzy ć odwołanie, 
odwołuj ący si ę powinien by ć zawiadomiony na pi śmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, 
co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołuj ący si ę ma prawo by ć obecnym podczas 
obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jeg o odwołania i je popiera ć. 
 
4.  Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzas adnieniem Spółdzielnia 
obowi ązana jest dor ęczy ć odwołuj ącemu si ę w terminie dwóch tygodni od daty podj ęcia 
uchwały.  
 
5.  Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umo wy o prac ę lub spółdzielczej 
umowy o prac ę nakładcz ą moŜe zaskar Ŝyć uchwał ę Rady Nadzorczej o jego wykluczenie lub 
wykre ślenie z rejestru członków Spółdzielni wprost do s ądu, bez odwoływania si ę do 
Walnego Zgromadzenia. W tym wypadku termin do wnies ienia powództwa o uchylenie 
uchwały Rady Nadzorczej oraz o odszkodowanie z tytu łu bez zasadnego wykluczenia lub 
wykre ślenia wynosi sze ść tygodni i liczy si ę od dnia dor ęczenia członkowi 
zawiadomienia o jego wykluczeniu lub wykre śleniu. 
 
6.  Członek zatrudniony na innej podstawie ni Ŝ wymienione w ust. 5 lub niezatrudniony 
w Spbłdzielni, w sprawach o wykluczenie lub wykre ślenie go z rejestru członków, mo Ŝe 
dochodzi ć swych praw na drodze s ądowej dopiero po wyczerpaniu post ępowania 
okre ślonego w ust. 1 - 4 lub po bezskutecznym upływie te rminu ustalonego w ust. 2 dla 
rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie.  

§ 20  
1.  O uchwałach organów Spółdzielni w sprawch mi ędzy członkiem a Spółdzielni ą (tak Ŝe 
innych ni Ŝ okre ślone w § 19 ust. 1), zarz ąd Spółdzielni obowi ązany jest zawiadomi ć 



członka na pi śmie w terminie 14 dni od daty powzi ęcia uchwały, z podaniem jej 
uzasadnienia. 
 
2.  Postanowienia ust. 1 nie maj ą zastosowania w sprawach dotycz ących
 nawi ązania, rozwi ązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o  prac ę 
nakładcz ą albo umowy o dzieło lub zlecenia, w których zarz ąd dokonuje odpowiedniej 
czynno ści prawnej w formie pisemnej. Jednak Ŝe pismo zawieraj ące o świadczenie o 
rozwi ązaniu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powin no tak Ŝe zawiera ć 
uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania si ę członka, terminie wniesienia 
odwołania i skutkach jego niezachowania. 
 
3.  W razie wyst ąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Sp ółdzielni
 zgodnie z art. 182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Pr awa Spółdzielczego, zarz ąd
 Spółdzielni obowi ązany jest rozpatrzy ć ten wniosek i o jego załatwieniu
 zawiadomi ć członka na pi śmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 Je Ŝeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo to powi nno zawiera ć
 uzasadnienie odmowy.   

§21  
1.  Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania si ę w post ępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami okre ślonymi w § 18, tylko od decyzji zarz ądu w 
sprawach dotycz ących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególno ści wypowiedzenia, 
rozwi ązania i zmiany spółdzielczej umowy o prac ę, lub spółdzielczej umowy o prac ę 
nakładcz ą i odmowy nawi ązania takiej umowy oraz rozwi ązania lub odmowy nawi ązania 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
 
2.  Odwołanie wnosi si ę na pi śmie do Rady Nadzorczej Spółdzielni za po średnictwem 
zarz ądu w terminie 14 dni od daty dor ęczenia pisma przewidzianego w § 20 ust. 2i3. 
 
3.  Rada Nadzorcza powinna rozpatrzy ć odwołanie w terminie ............ dni od jego 
wniesienia. 
 
4.  Zarz ąd Spółdzielni obowi ązany jest zawiadomi ć członka na pi śmie o uchwale Rady 
Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dn i od daty jej powzi ęcia. 
 
5.  Członek mo Ŝe dochodzi ć swych roszcze ń w sprawach okre ślonych w ust. 1, tak Ŝe bez 
wyczerpania post ępowania wewn ątrzspółdzielczego. 
 
6.  Je śli członek wniósł odwołanie do Rady Nadzorczej w sp rawie dotycz ącej 
wypowiedzenia lub rozwi ązania spółdzielczej umowy o prac ę lub spółdzielczej umowy o 
prac ę nakładcz ą, odmowy nawi ązania takiej umowy albo wypowiedzenia warunków prac y i 
płacy, termin do wszcz ęcia post ępowania przed s ądem okre ślony w art. 197 § 1 Prawa 
spółdzielczego biegnie od dnia dor ęczenia członkowi zawiadomienia wraz z 
uzasadnieniem o uchwale Rady Nadzorczej w sprawie t ego odwołania lub upływu terminu 
ustalonego w ust.3 do jej podj ęcia. Wniesienie przez członka odwołania w post ępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym w innych sprawach, powoduje przewi dziane w art. 33 § 2 Prawa 
spółdzielezego zawieszenie biegu przedawnienia i te rminów zawitych.   

§ 22  
Organ odwoławczy powinien rozpatrzy ć odwołanie członka wniesione tak Ŝe po upływie 
terminu, je Ŝeli opó źnienie nie przekracza sze ściu miesi ęcy, a odwotuj ący 
usprawiedliwił je wyj ątkowymi okoliczno ściami.  

IV Wpisowe i udziały członkowskie   
§ 23  

Członek obowi ązany jest wpłaci ć wpisowe oraz zadeklarowa ć i wpłaci ć udziały, 
stosownie do postanowie ń niniejszego statutu.   

§ 24  
Wpisowe wynosi .................................... . i powinno by ć wpłacone w 
terminie .......................................... ..... od daty zawiadomienia 
członka o przyj ęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi .   

§ 25  
1.  Wysoko ść udziału wynosi.................................... ...........  



 
2.  Przyst ępuj ący do Spółdzielni powinien zadeklarowa ć tak ą ilo śc udziałów, aby ich 
suma stanowiła co najmniej równowarto ść ................... miesi ęcznego średniego 
wynagrodzenia, jakie przyst ępuj ący powinien uzyska ć według przewidywa ń zarz ądu w 
okresie pierwszego roku pracy w Spółdzielni. 
 
3.  W ci ągu trzech miesi ęcy po upływie ka Ŝdego roku kalendarzowego członek,
 którego średnie miesi ęczne wynagrodzenie w roku poprzednim wzrosło,
 obowi ązany jest zadeklarowa ć dalsze udziały, tak aby ł ączna warto ść jego
 udziałów była nie ni Ŝsza, ni Ŝ średnie ............ miesi ęczne jego wynagrodzenie
 bie Ŝące w Spółdzielni z roku poprzedniego. 
 
4.  Członek mo Ŝe zadeklarowa ć wi ększ ą ilo ść udziałów, ni Ŝ wynika to z postanowie ń 
ust. 2 i 3, lecz nie wi ęcej ni Ŝ ............udziałów. 
 
5.  Zadeklarowane udziały wpłaca si ę w ratach miesi ęcznych w wysoko ści
 stanowi ącej ............ % ka Ŝdomiesi ęcznego wynagrodzenia bie Ŝącego członka, 
uzyskanego za prac ę w Spółdzielni.  
Raty powinny by ć wpłacane w terminie do dnia ...................... .. ka Ŝdego
 miesi ąca za miesi ąc ubiegły. W okresie gdy członek nie jest zatrudnio ny w 
Spółdzielni, raty na udziały ulegaj ą zawieszeniu do czasu podj ęcia przez członka 
zatrudnienia w Spółdzielni. 
 
6.  W razie niewpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni
 przysługuj ą odsetki ustawowe od zaległych rat. Ponadto uchwał ą Rady
 Nadzorczej członek mo Ŝe by ć pozbawiony okre ślonych w § 10 pkt. 6 świadcze ń 
Spółdzielni.   

§ 26  

1.  Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej s trat do wysoko ści 
zadeklarowanych udziałów. 
 
2.  Członek Spółdziełni nie odpowiada wobec wierzyciel i Spółdzielni za jej 
zobowi ązania.   

§ 27  
1.  Członek Spółdzielni nie mo Ŝe przed ustaniem członkostwa Ŝądać zwrotu wpłat 
dokonanych na udziały. 
 
2.  Postanowienia ust. 1 nie dotyczy wpłat na udziały przekraczaj ące ilo ść udziałów, 
które członek jest zobowi ązany zadeklarowa ć i wpłaci ć stosownie do § 25 ust.2i3. 
Zwrot tych wpłat nast ępuje w ci ągu .................. po zatwierdzeniu sprawozdania  
finansowego za rok, w który członek za Ŝądał zwrotu tych wpłat.   

§ 28  
Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypł aca si ę na podstawie 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w k tórym członek przestał nale Ŝeć do 
Spółdzielni w cało ści jednorazowo w terminie ......................... .. od daty 
zatwierdzenia tego sprawozdania.   

§ 29  
1.  Członek nie mo Ŝe Ŝądać zwrotu udziałów w takiej cz ęści, w jakiej zostały one 
przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni. 
 
2.  Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu  zasobowego oraz do innego 
maj ątku Spółdzielni w okresie jej działalno ści.  

 
V Zasady zatrudniania członków   

§ 30  
1.  Spółdzielnia i członek Spółdzielni maj ą obowi ązek nawi ązania i pozostawania ze 
sob ą w stosunku pracy. 
 
2.  Stosunek pracy pomi ędzy Spółdzielni ą a jej członkiem nawi ązuje si ę przez
 spółdzielcz ą umowę o prac ę. 



 
3.  Spółdzielnia mo Ŝe zatrudnia ć swoich członków tak Ŝe na podstawie spółdzielczej 
umowy o prac ę nakładcz ą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
 
4.  Członek powinien by ć z zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawod owych i 
osobistych oraz mo Ŝliwo ści gospodarczych Spółdzielni. 
 
5.  Spółdzielnia ma obowi ązek równomiernie rozdziela ć prac ę w śród członków
 zatrudnionych na podstawie umów okre ślonych w ust. 3 z uwzgl ędnieniem
 kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im
 prace wykonywa ć terminowo i z nale Ŝyt ą staranno ści ą. Regulamin uchwalony przez 
Walne Zgromadzenie szczegółowo okre śla zasady i warunki zatrudniania tych 
członków.   

§ 31  
Poza wyj ątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielcz ego odmowa zawarcia 
spółdzielczej umowy o prac ę lub umowy okre ślonej w § 30 ust. 3 lub pozostawania w 
stosunku opartym na takiej umowie, stanowi naruszen ie istotnych praw i obowi ązków 
wynikaj ących ze stosunku członkostwa.   

§ 32  
1.  W razie nienawi ązania spółdzielczej umowy o prac ę lub umowy okre ślone w § 30 ust. 
3 z winy Spółdzielni członek mo Ŝe dochodzi ć przez cały czas trwania członkostwa 
zawarcia takiej umowy oraz w ci ągu roku od dnia powstania członkostwa odszkodowania  
według przepisów prawa cywilnego. 
 
2.  Nienawi ązanie spółdzielczej umowy o prac ę lub umowy okre ślonej w § 30 ust. 3 z 
winy członka, jako ci ęŜkie naruszenie przez niego obowi ązków członkowskich mo Ŝe by ć 
podstaw ą do wykluczenia go ze Spółdzielni.   

§ 33  
1.  Za prac ę w Spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenia, na któtre składa si ę 
wynagrodzenie bie Ŝące i odpowiedni do wkładu pracy udział w cz ęści nadwy Ŝki 
bilansowej przeznaczonej do podziału mi ędzy członków. 
 
2.  Wynagrodzenie bie Ŝące członka i jego udział w nadwy Ŝce bilansowej korzystaj ą z 
ochrony, jak ą prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.   

§ 34  
1.  Wypowiedzenie albo rozwi ązanie przez Spółdzielni ę spółdzielczej umowy o prac ę lub 
spółdzielczej umowy o prac ę nakładcz ą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie 
członkowi warunków pracy i płacy mo Ŝe nast ąpi ć jedynie w przypadkach przewidzianych w 
przepisach Prawa spółdzielczego i z zachowaniem wym agań okre ślonych tymi przepisami. 
W razie naruszenia przez Spółdzielni ę tych przepisów, członkowi przysługuj ą wobec 
niej roszczenia okre ślone w Prawie spółdzielczym. 
 
2.  W razie nieuzasadnionego rozwi ązania przez Spółdzielni ę umowy zlecenia lub umowy o 
dzieło, członkowi przysługuj ą wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepi sach 
prawa cywilnego.   

§ 35  
Spółdzielcza umowa o prac ę lub inna umowa, na podstawie której członek jest 
zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wy padkach, w których przepisy prawa 
pracy przewiduj ą wyga śni ęcie umowy o prac ę z mocy prawa.   

§ 36  
W razie gospodarczej konieczno ści Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy 
wszystkim członkom, mo Ŝe skróci ć równomiernie czas pracy i zmniejszy ć odpowiednio 
wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdziele zej umowy o prac ę lub 
spółdzielczej umowy o prac ę nakładcz ą albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
powinna dotyczy ć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków  wykonuj ących 
prac ę tego samego rodzaju.   

§ 37  
1.  Do spółdzielczej umowy o prac ę, w sprawach nie uregulowaaych przepisami Prawa 
spółdzielczego stosuj ą si ę odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyj ątkiem przepisów 
Kodeksu pracy o umowie na okres próbny. 



 
2.  Do spółdzielczej umowy o prac ę nakładcz ą, w sprawach nie uregulowanych przepisami 
Prawa spółdzielczego stosuj ą si ę: 
1) w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwi ązania bez wypowiedzenia i jej 
wygaśni ęcia odpowiednie przepisy prawa pracy dotycz ące umowy o prac ę, 
2) w pozostałym zakresie - przepisy prawa pracy dot ycz ąca umowy o prac ę nakładcz ą. 
 
3.  Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie któ rych członkowie Spółdzielni s ą 
zatrudnieni, w sprawach nie uregulowanych przepisam i Prawa spóldzielczego i 
niniejszych do statutu, stosuj ą si ę przepisy prawa cywilnego.  

 
VI. Organy Spółdzielni  

§ 38  
Organami Spółdzielni s ą: 
I) Walne Zgromadzenie 
2) Rada Nadzorcza 
3) Zarz ąd.   

§ 39  
1.  Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 38 pkt. 2 i 3 dokonywane s ą w 
głosowaniu tajnym spo śród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie cz łonków 
takiego organu nast ępuje tak Ŝe w głosowaniu tajnym. 
 
2.  Postanowienia ust. 1 stosuje si ę odpowiednio do wyboru lub odwołania  delegatów do 
organów zwi ązku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest człon kiem.   

§ 40  
Przy obliczaniu wymaganej wi ększo ści głosów dla podj ęcia uchwały przez organ 
Spółdzielni uwzgl ędnia si ę tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.   

 
Walne Zgromadzenie  

§41  
1.  Walne Zgromadzenie jest najwy Ŝszym organem Spółdzielni. 
 
2.  Członek mo Ŝe bra ć udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobi ście. 
 
3.  Ka Ŝdy członek ma tylko jeden głos bez wzgl ędu na ilo ść posiadanych udziałów.  
 
4.  W Walnym Zgromadzeniu maj ą prawo uczestniczy ć z głosem doradczym przedstawiciele 
zwi ązku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszo na, przedstawiciele Krajowej 
Rady Spółdzielczej oraz mog ą uczestniczy ć zaproszeni go ście. 
 
5.  Członkowie zarz ądu, którzy nie s ą członkami Spółdzielni uczestnicz ą w Walnym 
Zgromadzeniu z głosem doradczym.   

§ 42  
Do wył ącznej wła ściwo ści Walnego Zgromadzenia nale Ŝy: 
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalno ści gospodarczej oraz społecznej i 
kulturalnej, 
2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
3) rozpatrywanie sprawozda ń Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozda ń rocznych i 
sprawozda ń finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wnioskó w członków Spółdzielni, 
Rady Nadzorczej lub Zarz ądu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członk om 
zarz ądu, 
4) rozpatrywanie wniosków wynikaj ących z przedstawionego protokołu lustracji z 
działalno ści Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakre sie, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwy Ŝki bilansowej lub sposobu pokrycia 
strat, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomo ści, zbycia zakładu lub innej 
wyodr ębnionej jednostki organizacyjnej, 
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyst ępowania do innych organizacji gospodarczych 
oraz wyst ępowania z nich, 
8) oznaczenie najwy Ŝszej sumy zobowi ązań, jak ą Spółdzielnia mo Ŝe zaci ągnąć, 



9) podejmowanie uchwał w sprawie poł ączenia si ę Spółdzielni, podziału oraz likwidacji 
Spółdzielni, 
10) rozpatrywanie w post ępowaniu wewn ątrzspółdzielczym odwoła ń od uchwał Rady 
Nadzorczej, 
11) uchwalanie zmian statutu, 
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyst ąpienia lub wyst ąpienia Spółdzielni ze 
zwi ązku oraz upowa Ŝnienie zarz ądu do podejmowania działa ń w tym zakresie, 
13 )wybór i odwoływanie delegatów do organów zwi ązku, w którym Spółdzielnia jest 
zrzeszona, 
14) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i R ady Nadzorczej, 
15) podejmowanie uchwał o umorzeniu nie ści ągalnych wierzytelno ści Spółdzielni, 
16) uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o 
prac ę nakładcz ą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, 
17) ... 
18) ...   

§ 43  
1.  Walne Zgromadzenie zwołuje zarz ąd przynajmniej raz w roku, najpó źniej do 30 
czerwca ka Ŝdego roku. 
 
2.  Zarz ąd zwołuje Walne Zgromadzenie tak Ŝe na Ŝądanie: 
1) Rady Nadzorczej, 
2) przynajmniej jednej dziesi ątej liczby członków, nie mniej jednak ni Ŝ trzech 
członków. 
 
3.  śądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno by ć zło Ŝone na pismie z podaniem 
celu jego zwołania. 
 
4.  W wypadku przewidzianym w ust. 2 zarz ąd powinien zwoła ć Walne Zgromadzenie w takim 
terminie, aby mogło si ę ono odby ć w ci ągu sze ściu tygodni od dnia wniesienia Ŝądania. 
JeŜeli to nie nast ąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, zwi ązek rewizyjny, w którym 
Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdz ielcza na koszt Spółdzielni.   

§ 44  
1.  O czasie, miejscu i porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia zarz ąd zawiadamia na 
pi śmie członków, zwi ązek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona  oraz Krajow ą 
Radę Spółdzielcz ą, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walne go Zgromadzenia. 
 
2.  Uprawnieni w my śl § 43 ust. 2 do Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia mog ą 
równie Ŝ Ŝądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porz ądku jego obrad, pod warunkiem 
wyst ąpienia z tym Ŝądaniem najpó źniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego 
Zgromadzenia.   

§ 45  
1.  Walne Zgromadzenie mo Ŝe podejmowa ć uchwały jedynie w sprawach obj ętych porz ądkiem 
obrad, podanym do wiadomo ści zgodnie z § 44. 
 
2.  Uchwały podejmowane s ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów w obecno ści co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe Prawo spółdzielcze lub statut stanowi ą inaczej.   

§ 46  
1.  Walne Zgromadzenie otwiera przewodnicz ący Rady Nadzorczej lub jego zast ępca i 
zarz ądza wybór przewodnicz ącego, zast ępcy przewodnicz ącego i sekretarza Walnego 
Zgromadzenia. Stanowi ą oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgro madzenia. 
 
2.  Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał us tala regulamin Walnego 
Zgromadzenia.   

§ 47  

l.  Z obrad Walnego Zgromadzenia sporz ądza si ę protokół, który podpisuje 
przewodnicz ący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.  

 
2.  Protokoły s ą jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli zw i ązku rewizyjnego, 
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajo wej Rady Spółdzielczej.  



 
3.  Protokoty przechowuje zarz ąd Spółdzielni co najmniej przez dziesi ęć lat, o ile 
przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewiduj ą terminu dłu Ŝszego.   

§ 48  

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia obowi ązuj ą wszystkich członków Spółdzielni. 
 
2.  Członek Spółdzielni lub jej zarz ąd moŜe zaskar Ŝyć do s ądu w terminie i trybie 
okre ślonym w Prawie spółdzielczym uchwał ę Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodno ści 
jej z prawem lub postanowieniami statutu. 
 
3.  Uchwał ę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jeg o wykre śleniu z rejestru 
członków mo Ŝe zaskar Ŝyć do s ądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.  

 
4.  Orzeczenie s ądu uchylaj ące uchwał ę Walnego Zgromadzenia ma moc prawn ą wzgl ędem 
wszystkich członków Spółdzielni.   

Rada Nadzorcza   

§ 49  
Rada Nadzorcza sprawuje kontrol ę i nadzór nad działalno ści ą Spółdzielni.   

§ SO  
l.  Rada Nadzorcza składa si ę z ............ członków wybranych przez Walne 
Zgromadzenie. 
 
2.  Do Rady Nadzorczej mog ą by ć wybrani wył ącznie członkowie Spółdzielni.   

§51  
1.  Kadencja Rady Nadzorczej trwa ............ lata. 
 
2.  Przed upływem kadencji członek Rady mo Ŝe by ć odwołany przez Walne
 Zgromadzenie wi ększo ści ą 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie 
utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia si ę mandatu przez członka albo jego 
śmierci. 
 
3.  W razie odwołania członka Rady lub wyga śni ęcia jego mandatu z innych przyczyn, 
Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na c zas do ko ńca jej kadencji.   

§ 52  
1.  Do zakresu działania Rady Nadzorczej nale Ŝy:  
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów dzia łalno ści społecznej i kulturalnej,
  
2) wybór i odwoływanie członków zarz ądu,  
3) nadzór i kontrola działalno ści Spółdzielni w sczególno ści przez:  
a) badanie okresowych sprawozda ń oraz sprawozda ń finansowych,  
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spół dzielni ę jej zada ń gospodarczych 
oraz wynikaj ących z programów dzialalno ści społecznej i o światowo-kulturalnej ze 
szezególnym uwzgl ędnieniem przestrzegania przez Spółdzielni ę praw jej członków, 
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiani a przez zarz ąd wniosków organów 
Spółdzielni i jej członków, 
d) kontrol ę zarz ądu w zakresie zabezpieczenia nale Ŝytych warunków bezpiecze ństwa i 
higieny pracy oraz ochrony środowiska, 
e) kontrol ę zabezpieczenia mienia Spółdzielni. 
4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obci ąŜenia nieruchomo ści oraz nabycia 
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 
5) podejmowania uchwał w sprawie przyst ępowania Spółdzielni do organizacji 
społecznych oraz wyst ępowania z nich, 
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdziel ni oraz podejmowanie uchwał w 
sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu, 
7) rozpatrywanie w post ępowaniu wewn ątrzspółdzielczym odwoła ń członków od uchwały 
zarz ądu, 
8) rozpatrywanie skarg na działalno ść zarz ądu, 



9) nadzór nad realizacj ą uchwał Walnego Zgromadzenia, 
10) podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stan u zatrudnienia w Spółdzielni, 
podyktowane gospodarcz ą konieczno ści ą, 
11) zatwierdzanie regulaminu zarz ądu, 
12) uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu 
Zgromadzeniu wniosków z lustracji, 
13) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda ń, zawieraj ących w szczególno ści wynik 
kontroli i ocen ę sprawozda ń finansowych, 
14) podejmowanie uchwał w sprawach czynno ści prawnych dokonywanych mi ędzy 
Spółdzielni ą a członkiem zarz ądu lub dokonywanych przez Spółdzielni ę w interesie 
członka zarz ądu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynn ościach; do 
reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członkó w Rady przez ni ą upowa Ŝnionych, 
15) reprezentowanie Spółdzielni przez s ądem w sprawie o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia z powództwa zarz ądu, 
16) ... 
17) ... 
 
2.  W celu wykonania swoich zada ń, Rada Nadzorcza mo Ŝe Ŝądać od Zarz ądu, członków i 
pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozda ń i wyja śnie ń, przegl ądać ksi ęgi i 
dokumenty oraz sprawdza ć bezpo średnio stan maj ątku Spółdzielni. 
 
3.  W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzeni a wniesionych skarg na 
działalno ść zarz ądu Rada Nadzorcza mo Ŝe wydawa ć zarz ądowi zalecenia. Zarz ąd powinien 
zawiadomi ć Rad ę o wykonaniu zalece ń w teminie przez ni ą okre ślonym.   

§ 53  
1.  Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów w obecno ści wi ęcej ni Ŝ 
połowy ogólnej liczby członków Rady. 
 
2.  Głosowanie, z wyj ątkiem wyboru i odwołania członków zarz ądu, jest jawne. Jednak Ŝe 
na Ŝądanie członka Rady, przeprowadza si ę głosowanie tajne.   

§ 54  
1.  Rada Nadzorcza wybiera spo śród swoich członków przewodnicz ącego, zast ępcę 
przewodnicz ącego i sekretarza Rady. Stanowi ą oni Prezydium Rady. 
 
2.  Zadaniem Prezydium Rady jest wył ącznie organizowanie prac Rady.   

§ 55  
1.  Rada Nadzorcza powołuje spo śród swoich członków Komisj ę Rewizyjn ą oraz mo Ŝe 
powoła ć inne komisje stałe lub czasowe. 
 
2.  W skład komisji, z wyj ątkiem Komisji Rewizyjnej mog ą wchodzi ć oprócz członków 
Rady, tak Ŝe inni członkowie Spółdzielni.   

§ 56  
1.  Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj ą si ę nie rzadziej ni Ŝ raz na trzy miesi ące. 
 
2.  Na Ŝądanie zarz ądu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady po winno by ć 
zwołane w ci ągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Ŝądania.   

§ 57  
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie  jej posiedze ń,obradowania i 
podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich  czynno ści okre śla regulamin 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie.   

Zarz ąd  

§ 58  
1.  Zarz ąd kieruje działalno ści ą Spółdzielni i reprezentuje j ą na zewn ątrz. 
 
2.  Podejmowanie decyzji nie zastrze Ŝonych w Prawie spółdzielczym lub w statucie innym 
organom nale Ŝy do zarz ądu.   

§ 59  
1.  Zarz ąd składa si ę z ..... członków, w tym z prezesa i ....... zast ępców prezesa.  
 



2.  Członkami zarz ądu mog ą by ć tylko osoby, które: 
 1) posiadaj ą pełn ą zdolno ść do czynno ści prawnych, 
 2) maj ą wykształcenie 
................................................... ................................
  
3) posiadaj ą .......... -letni ą praktyk ę zawodow ą w zakresie (na stanowisku)  
4) nie były karane za przest ępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko dokumento m lub 
popełnione z ch ęci zysku.   

§ 60  
1.  Członków Zarz ądu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie za rz ądu s ą 
wybierani na czas nieokre ślony. Na stanowisko prezesa i ka Ŝdego z zast ępców prezesa 
przeprowadza si ę oddzielne głosowanie. Do zarz ądu zostaje wybrany ten kandydat, 
który w danym głosowaniu uzyskał najwi ększ ą liczb ę głosów. 
 
2.  Odwołanie członka zarz ądu wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 
3.  Członków zarz ądu, którym nie zostało udzielone absolutorium, mo Ŝe odwoła ć 
tak Ŝe Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje si ę postanowie ń § 45 ust.1.4. 
Odwołanie członka zarz ądu nie narusza jego uprawnie ń wynikaj ących ze stosunku pracy 
lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem j est świadczenie pracy.   

§61  
1.  Prezes Zarz ądu kieruje pracami zarz ądu i zwołuje jego posiedzenia. 
 
2.  Posiedzenia zarz ądu odbywaj ą si ę w miar ę potrzeby nie rzadziej jednak ni Ŝ co dwa 
tygodnie. 
 
3.  Zarz ąd podejmuje uchwały w obecno ści co najmniej połowy liczby jego członków. 
 
4.  W posiedzeniach zarz ądu mo Ŝe bra ć udział z głosem doradczym przewodnicz ący Rady 
Nadzorczej lub inny upowa Ŝniony przez Rad ę jej członek. 
 
5.  Posiedzenia zarz ądu s ą ptotokołowane. Protokół podpisuj ą wszyscy członkowie 
zarz ądu obecni na posiedzeniu.   

§ 62  
1.  Rada Nadzorcza dokonuj ąc wyboru prezesa zarz ądu i zast ępców prezesa mo Ŝe podj ąć 
uchwał ę, Ŝe: 
1) bie Ŝącą działalno ści ą gospodarcz ą Spółdzielni kieruje w ramach uchwał zarz ądu - 
prezes zarz ądu, 
2) zast ępcy prezesa zarz ądu s ą jego zast ępcami tak Ŝe w zakresie kierowania bie Ŝącą 
działalno ści ą gospodarcz ą Spółdzielni.Z osobami tymi Rada zawiera stosown ą 
spółdzielcz ą umowę o prac ę. 
 
2.  Je Ŝeli Rada nie podejmie uchwały przewidzianej w ust. 1, kierownika bie Ŝącej 
działalno ści gospodarczej powołuje zarz ąd. 
 
3.  Osoba kieruj ąca bie Ŝącą działalno ści ą gospodarcz ą Spółdzielni jest kierownikiem 
Spółdzielni, jako zakładu pracy, w rozumieniu przep isów Kodeksu pracy.   

§ 63  
1.  Zarz ąd moŜe udzieli ć jednemu z członków zarz ądu lub innej osobie pełnomocnictwa do 
dokonywania czynno ści prawnych zwi ązanych z kierowaniem bie Ŝącą działalno ści ą 
gospodarcz ą Spółdzielni lub jej wyodr ębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, 
a tak Ŝe pełnomocnictwa do dokonywania czynno ści okre ślonego rodzaju lub czynno ści 
szczególnych. 
 
2.  Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynno ści prawnych zwi ązanych z 
kierowaniem bie Ŝącą działalno ści ą gospodarcz ą Spółdzielni osobie nie b ędącej 
członkiem zarz ądu (§ 62 ust. 2) wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzo rczej.   

§ 64  
1.  Oświadczenie woli Spółdzielni składaj ą dwaj członkowie zarz ądu lub jeden członek 
zarz ądu i pełnomocnik. 
 
2.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa si ę w ten sposób, Ŝe pod nazw ą 



Spółdzielni osoby upowa Ŝnione do ich składania zamieszczaj ą swoje podpisy. 
 
3.  Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a zło Ŝone w jej lokalu albo 
jednemu z członków zarz ądu, lub pełnomocnikowi, maj ą skutek prawny wzgl ędem 
Spółdzielni.   

§ 65  
Tryb pracy zarz ądu oraz zakres czynno ści prezesa, ka Ŝdego z zast ępców prezesa i 
pozostałych członków zarz ądu, okre śla regulamin zarz ądu uchwalony przez zarz ąd i 
zatwierdzony przez Rad ę Nadzorcz ą.  

Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarz ądu   
 

§ 66  
1.  Nie mo Ŝna by ć jednocze śnie członkiem Rady Nadzorczej i zarz ądu. Jednak Ŝe w 
razie konieczno ści Rada mo Ŝe wyznaczy ć jednego lub kilku ze swoich członków do 
czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarz ądu. 
 
2.  W skład Rady Nadzorczej nie mog ą wchodzi ć osoby b ędące kierownikami bie Ŝącej 
działalno ści gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami zarz ądu oraz osoby 
pozostaj ące z członkami zarz ądu lub kierownikami bie Ŝącej działalno ści gospodarczej 
Spółdzielni z zwi ązku mał Ŝeńskim albo w stosunku pokrewiewie ństwa lub powinowactwa w 
linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 
 
3.  Członkowie Rady Nadzorczej i zarz ądu nie mog ą bra ć udziału w głosowaniu w 
sprawach wył ącznie ich dotycz ących.   

§ 67  
l.  Członkowie Rady Nadzorczej i zarz ądu nie mog ą zajmowa ć si ę interesami 
konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególno ści uczestniczy ć jako wspólnicy lub 
członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadz ących działalno ść konkurencyjn ą 
wobec Spółdzielni. Narutszenie zakazu konkurencji s tanowi podstaw ę do odwoiania 
członka Rady lub zarz ądu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odr ębnych 
przepisach.  
 
2.  W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej  zakazu konkurencji okre ślonego 
w ust. 1, Rada mo Ŝe podj ąć uchwał ę o zawieszeniu go w pełnieniu czynno ści. W takim 
wypadku Rada wyst ępuje do zarz ądu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie 
..............................., które zobowi ązane jest rozstrzygn ąć o uchyleniu 
zawieszenia b ądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.   

§ 68  
l.  Członek Rady Nadzorczej i zarz ądu winny czynu lub zaniedbania, przez które 
Spółdzielnia poniosła szkod ę, odpowiada za nie osobi ście. 
 
2.  Do odpowiedzialno ści członków Rady Nadzorczej i Zarz ądu maj ą odpowiednie 
zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialn ości materialnej pracowników. W 
wypadkach, w których przpisy te przewiduj ą górn ą granic ę odszkodowania, wynosi 
ona w stosunku do członków Rady lub zarz ądu, nie zatrudnionych w Spółdzielni, kwot ę 
trzykrotnego przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia bie Ŝącego w Spółdzielni za 
ostatni kwartał.   

VII. Zasady finansowe Spółdzielni  

§ 69  
Spółdzielnia prowadzi działalno ść gospodarcz ą na zasadach rachunku ekonomicznego przy 
zapewnieniu korzy ści swoim członkom.   

§ 70  
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowi ązania całym maj ątkiem.   

§71  
1.  Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni s ą: 
l ) fundusz udziałowy, powstaj ący z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udzia ły 
członkowskie z podziaiu nadwy Ŝki bilansowej lub innych źródeł okre ślonych w odr ębnych 
przepisach. 
2) fundusz zasobowy, powstaj ący z wpłat przez członków wpisowego, cz ęści nadwy Ŝki 



bilansowej oraz innych źródeł okre ślonych w odr ębnych przepisach.  
 
2.  Spółdzielnia tworzy tak Ŝe zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych. Zasady tworzenia 
i gospodarowania tym funduszem okre ślaj ą odr ębne przepisy ustawowe.   

§ 72  
Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochod owy i inne obci ąŜenia obowi ązkowe 
wynikaj ące z odr ębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwy Ŝkę bilansow ą.   

§ 73  
1.  Nadwy Ŝka bilansowa podłega podziałowi na podstawie uchwal y Walnego Zgromadzenia, z 
tym, Ŝe co najmniej 5% tej nadwy Ŝki przeznacza si ę na zwi ększenie funduszu 
zasobowego, je Ŝeli fundusz ten nie osi ąga wysoko ści wniesionych udziałów 
obowi ązkowych. 
 
2.  Pozostał ą cz ęść nadwy Ŝki bilansowej Walne Zgromadzenie przeznacza do podz iału 
między członków w formie ich wynagrodzenia za prac ę oraz mo Ŝe przeznaczy ć na 
oprocentowanie udziałów członkowskich oraz na inne cele, w szczegółno ści na cele 
socjalne i mieszkaniowe, nagrody dla członkówi prac owników Spółdzielni oraz na 
dziaialno ść społeczn ą i kulturalno-o światow ą.   

§ 74  
1.  Cz ęść nadwy Ŝki bilansowej przeznaczonej do podziału w formie wy nagrodzenia za 
prac ę, dzieli si ę mi ędzy członków proporcjonalnie do sumy osi ągni ętego przez ka Ŝdego 
z członków wynagrodzenia bie Ŝącego w roku, za który nadwy Ŝka ta jest dzielona. 
 
2.  Do sumy wynagrodzenia bie Ŝącego w rozumieniu ust. 1, wlicza si ę zasiłki chorobowe 
wypłacone członkowi z tytułu wypadku przy pracy lub  choroby zawodowej oraz zasiłki 
macierzy ńskie. Walne Zgromadzenie mo Ŝe podj ąć uchwał ę, Ŝe do wynagrodzenia bie Ŝącego 
wlicza si ę tak Ŝe zasiłki z innego tytułu.   

§ 75  
JeŜeli podział cz ęści nadwy Ŝki bilansowej pomi ędzy członków nast ępuje w formie 
oprocentowania udziałów, w podziale tym uwgl ędnia si ę tak Ŝe byłych członków i ich 
spadkobierców, którym przysługuj ą roszczenia o wyplat ę udziałów.   

§ 76  
JeŜeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały  w pełni wniesione, kwoty 
przypadaj ące członkowi z tytułu podziału nadwy Ŝki bilansowej zalicza si ę na poczet 
jego niepełnych udziałów.   

§ 77  
1.  Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa si ę z funduszu zasobowego, a w cz ęści 
przekraczaj ącej ten fundusz z funduszu udziałowego i w nat ępnej kolejno ści z 
zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych.2. Gdyby fundusze własne nie wystarczał y na 
pokrycie strat, Walne Zgromadzenie mo Ŝe podj ął uchwał ę zobowi ązuj ącą członków do 
wcześniejszego wpłacania udzialów, ni Ŝ przewiduje to § 25.   

§ ?8  
1.  Spółdzielnia prowadzi rachunkowo ść na zasadach okre ślonych odr ębnymi przepisami. 
 
2.  Rokiem obrachunkowym jest rok kalendanowy. 
 
3.  Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu po wzgl ędem rzetelno ści 
i prawidłowo ści w trybie i według zasad okre ślonych w odr ębnych przepisach. Uchwał ę w 
sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje Rad a Nadzorcza. 
 
4.  Roczne sprawozdanie z działalno ści Spółdzielni, ł ącznie ze sprawozdaniem 
finansowym i opini ą biegłego rewidenta, je Ŝeli podlega ono obowi ązkowemu badaniu, 
wykiada si ę w lokalu Spółdzielni co najmniej na czterna ście dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia w celu umo Ŝliwienia członkom Spółdzielni zapoznania si ę z tymi 
sprawozdaniami.   

 
 

VIII. Ł ączenie si ę, podział, likwidacja i upadło ść Spółdzielni.   
§ 79  



Łączenie si ę, podział, likwidacja i upadło ść Spółdzielni nast ępuje w wypadkachi na 
zasadach okre ślonych w Prawie spółdzielczym.   

§ 80  
1.  W wypadku likwidacji Spółdzielni, maj ątek pozostały po spłaceniu przypadaj ących od 
niej nale Ŝności, zło Ŝeniu do depozytu s ądowego kwot na pokrycie nale Ŝności jeszcze 
nie wymagalnych i spornych oraz po wypłaceniu udziałów, zostaje przeznaczony na cele 
wskazane w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia.  
 
2.  Je Ŝeli maj ątek okre ślony w ust. 1 Walne Zgromadzenie w cało ści lub w cz ęści 
przeznaczy do podziału mi ędzy członków, udział ka Ŝdego członka w tym maj ątku ustala 
si ę proporcjonalnie do okresu jego zatrudnienia w Spół dzielni. 
 
3.  Na zasadach okre ślonych w ust. 2 udział w podziale maj ątku Spółdzielni
 przeznaczonym do podziału mi ędzy członków przysługuje tak Ŝe byłym członkom 
Spółdzielni. 
 
4.  Je Ŝeli Walne Zgromadzenie nie okre śli celu na jaki ma by ć przeznaczony okre ślony 
w ust. 1 maj ątek Spółdzielni, likwidator maj ątek ten przekazuje nieodpłatnie na cele 
spółdzielcze lub społeczne.   

 
 

IX. Postanowienia ko ńcowe  
§81  

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Z gromadzenia podj ętej wi ększo ści ą 
2/3 głosów.   

§ 82  
Do czasu zarejestrowania w s ądzie niniejszego statutu, postanowienia dotychczaso wego 

statutu pozostaj ą w mocy. W razie jednak sprzeczno ści mi ędzy dotychczasowym statutem, 
a przepisami Prawa spółdzielczego z uwgl ędnieniem zmian wprowadzonych ustaw ą z dnia 7 
lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze  oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz.U. nr 90, poz. 419), maj ą zastosowanie przepisy Prawa spółdzielczego.   
 

 


