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STATUT 
 

Pomorsko-Kaszubska Spółdzielnia Socjalna NADMORSKA  
 
 

PREAMBUŁA 

„ Pomorsko-Kaszubska Spółdzielnia Socjalna NADMORSKA " prowadzi wspólną działalność gospodarczą 

swoich członków, którzy są właścicielami jej majątku. 

 

Działalność Spółdzielni wpisuje się w zakres aktywności Pomorza i Kaszub  

Prowadzi też działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową, charytatywną, społeczną i oświatowo-kulturalną 

na rzecz swoich członków i środowiska lokalnego. 

CZĘŚĆ I  
Postanowienia ogólne 

§ 1  

Spółdzielnia nosi nazwę: „ Pomorsko-Kaszubska Spółdzielnia Socjalna NADMORSKA ” z siedzibą w Gdyni i 

zwana jest dalej Spółdzielnią. 

§ 2  

Spółdzielnia ma osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r.- o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.), w sprawach nieuregulowanych w 

niniejszej ustawie do spółdzielni socjalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. nr 30 z 1982r, póz. 210, z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz niniejszego statutu. 

§ 3  

1. Terenem działalności spółdzielni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

2. Spółdzielnie ma prawo powoływania oddziałów terenowych  

3. Czas trwania spółdzielni jest nieokreślony. 

§ 4  

Przedmiotem działalności spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 

członków. Zakres działalności Spółdzielni wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest następujący:  
 

1.   02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów 

leśnych; 

2.   02.20.Z Pozyskiwanie drewna 

3.   02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna 

4.   02.40,Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 

5.   13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 

6.   14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 

7.   14.14.Z Produkcja bielizny 

8.   14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 

9.   14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich 

10.   16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 

11.   16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych 

12.   16.23.Z Produkcja pozostałych stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

13.   16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania 

14.   18.12.Z Pozostałe drukowanie 
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15.   18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

16.   18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 

17.   22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

18.   22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

19.   23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 

20.   25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

21.   25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

22.   25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 

23.   25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 

24.   25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.   25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 

26.   25.73.Z Produkcja narzędzi 

27.   25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 

28.   25.94.Z Produkcja złączy i śrub 

29.   25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

30.   33.11.Z Naprawa konserwacja metalowych wyrobów gotowych 

31.   33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 

32.   33.14.Z Naprawa konserwacja urządzeń elektrycznych 

33.   33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

34.   33.17.Z Naprawa konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 

35.   33.19.Z Naprawa konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 

36.   33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

37.   38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

38.   38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 

39.   38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

40.   41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych 

41.   43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

42.   43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 

43.   43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 

44.   43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 

45.   43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

46.   43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

47.   43.31.Z Tynkowanie 

48.   43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 

49.   43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 

50.   43.34.Z Malowanie i szklenie 

51.   43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

52.   43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

53.   43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

54.   45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

55.   45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

56.   45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

57.   45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

58.   45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

59.   45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż 

hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 

60.   46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

61.   46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

62.   46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 
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63.   46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 

64.   46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 

65.   46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 

66.   46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

67.   46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 

68.   46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 

69.   46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

70.   46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego 

71.   46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

72.   46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

73.   47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

74.   47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

75.   47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

76.   47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

77.   47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

78.   47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

79.   47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

80.   47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

81.   47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

82.   47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach 

83.   47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach 

84.   47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

85.   47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

86.   47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

87.   49.41.Z Transport drogowy towarów 

88.   49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

89.   52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 

90.   52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

91.   52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich 

92.   52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych 

93.   52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 

94.   52.29.A Działalność morskich agencji transportowych 

95.   52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych 

96.   52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 

97.   53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 

98.   55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 

99.   55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

100.  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

101.  56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

102.  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

103.  56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

104.  61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 

105.  61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

106.  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
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107.  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

108.  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

109.  63.12.Z Działalność portali internetowych 

110.  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

111.  68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 

112.  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

113.  68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

114.  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

115.  69.10.Z Działalność prawnicza 

116.  69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe 

117.  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

118.  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

119.  71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

120.  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

121.  71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 

122.  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych 

123.  73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

124.  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 

125.  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

126.  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 

127.  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

128.  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

129.  74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

130.  74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

131.  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

132.  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

133.  77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 

134.  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

135.  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

136.  78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

137.  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

138.  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

139.  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

140.  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

141.  80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 

142.  80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 

143.  81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

144.  81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

145.  81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

146.  81.29.Z Pozostałe sprzątanie 

147.  81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

148.  82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

149.  82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura 

150.  82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 

151.  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

152.  82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 

153.  82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
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154.  85.10.Z Wychowanie przedszkolne. 

155.  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

156.  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

157.  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 

158.  85.59.A Nauka języków obcych 

159.  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

160.  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

161.  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

162.  86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 

163.  86.90.D Działalność paramedyczna 

164.  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

165.  87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską. 

166.  87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób   

167.  88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełno-

sprawnych 

168.  88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

169.  88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

170.  90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

171.  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

172.  93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

173.  93.12.Z Działalność klubów sportowych 

174.  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

175.  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

176.  93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

177.  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

178.  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

179.  95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

180.  95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

181.  95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 

182.  95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 

domowego i ogrodniczego 

183.  95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

184.  95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 

185.  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

186.  96.02. Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. 

187.  96.04. Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

188.  96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

189.  97.00.Z Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

§ 5  

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 

  

1. społecznej reintegracji jej członków, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, 

zamieszkania lub pobytu, 

2. zawodowej reintegracji jej członków, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie 

zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy - a działania te nie są wykonywane w 

ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. 

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

członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z późn, zm.). 
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§ 6  

1. Zmiany statutu spółdzielni wymagają uchwały walnego zgromadzenia większością 2/3 głosów. 

2. Termin zgłoszenia zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego upływa po 30 dniach od daty podjęcia 

uchwały w tej sprawie 

3. Skutki prawne wynikające ze zmiany statutu nie następują przed wpisaniem zmiany do Krajowego Rejestru 

Sądowego, zwanego dalej „rejestrem". 

CZĘŚĆ II  
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 7                                   

 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna o pełnej zdolności prawnej, uprawniona, zgodnie z 

istniejącym ustawodawstwem do założenia spółdzielni socjalnej, zdolna do wykonywania pracy w 

Spółdzielni i która może być w Spółdzielni zatrudniona. 

2. Członkiem spółdzielni może być także każda osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności 

prawnych, jeżeli ograniczenie to nastąpiło w czasie trwania członkostwa, a osoba ta odpowiada 

przewidzianym wyżej wymaganiom. 

3. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą wpisania jej do 

Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący do spółdzielni po tej dacie stają się jej członkami z chwilą 

przyjęcia ich przez Zarząd Spółdzielni. 

4. Prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi. 

5. Członek wpłaca wpisowe w wysokości 100,00 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

6. Członkostwo w spółdzielni mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w ust. 1., jeżeli ich praca na rzecz 

spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni. Liczba 

tych osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni. Przekroczenie tego limitu, 

trwające nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni w stan 

likwidacji. 

7. Członkostwo w spółdzielni mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem jest 

działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy. W takim przypadku art. 182 § 1 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się. 

§ 8  

Spółdzielnia musi liczyć co najmniej 5 (pięciu) członków oraz nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) członków, 

§ 9  

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

powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę jego urodzenia, zawód, 

miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis 

składającego deklarację. 

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

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

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

spadku. 

§ 10  

1. Członków przyjmuje do Spółdzielni Zarząd Spółdzielni. 

2. O przyjęciu lub odmowie Zarząd Spółdzielni powiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 2 tygodni 

od daty podjęcia uchwały podając w nim również uzasadnienie. 
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3. Od uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem 

Zarządu. 

§ 11  

Członek Spółdzielni ma prawo do: 
 

1. brania udziału w walnych zgromadzeniach, 

2. wybierania i wybieralności do organów Spółdzielni, 

3. zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie, 

4. wynagrodzenia bieżącego za swoją pracę. 

5. świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi, 

6. korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia w organizowanych przez 

Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, sportowych i turystycznych, 

7. uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na 

przyszłość, 

8. wglądu do rejestru członków, protokołów walnego zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym 

sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji, 

9. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i Jej organów. 

§ 12  

Członek Spółdzielni ma obowiązek: 
 

1. uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, 

2. stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, 

3. wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w statucie, 

4. podjęcia i wykonywania pracy w Spółdzielni 

5. dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni, 

6. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości w stosunku do 

innych członków Spółdzielni. 

§ 13  

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek: 
 

1. wystąpienia członka ze Spółdzielni, 

2. wykluczenia członka, 

3. śmierci członka. 

4. wykreślenia członka 

§ 14  

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

rygorem nieważności w formie pisemnej do Zarządu. 

2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi jeden 

miesiąc i kończy się ostatniego dnia miesiąca. 

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

§ 15  

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

Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z zasadami współżycia 

społecznego, a w szczególności: 

a) w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na  

      szkodę spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia w innym zakładzie pracy 

b) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez  
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      wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o    

      pracę. 

2. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości o 

okolicznościach je uzasadniających. 

3. Wykreślenie członka z rejestru członków spółdzielni może mieć miejsce tylko w wypadku, gdy:  

a) członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn niezawinionych  

      przez Spółdzielnię 

b) członek utracił zdolność do czynności prawnych 

c) utracił bez swojej winy kwalifikacje, które umożliwiały przyjęcie go w poczet członków 

d) został skazany przez sąd powszechny za pospolite przestępstwo w okresie członkostwa 

e) członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić  

      go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy. 

4. Postanowienia ust. 3 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni. 

5. Do okresu, o którym mowa w ust.3 pkt. a nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w 

Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach 

spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego. 

§ 16  

Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu 

lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, które powinno zawierać także 

pouczenie o przysługującym wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi prawo odwołania się oraz terminie i 

trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany 

podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

§ 17  

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

§ 18  

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej odpowiadające świadczeniu pracy, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

CZĘŚĆ III  
Postępowanie wewnątrz spółdzielcze 

§ 19  

Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Walne Zgromadzenie. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub 

wykreśleniu. Walne Zgromadzenie Spółdzielni powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka. 

§ 20  

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

się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. Termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc 

i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem i 

pouczeniem w sprawie prawa odwołania. 

2. Walne zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie 2 miesięcy od daty jego wniesienia. O 

terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być 

zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na trzy tygodnie przed 

terminem. Odwołujący się ma prawo być obecnym podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy 

rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. 

3. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć 

odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. 



 9/18

§ 21  

1. O uchwałach organów spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią (także innych niż określone 

w § 20 ust. 1) Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty 

powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia 

2. Od uchwały każdego organu spółdzielni, w sprawach pomiędzy członkiem, a spółdzielnią, członek może 

odwołać się w trybie postępowania wewnątrz spółdzielczego do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni 

od dnia jej podjęcia. 

3. Odwołanie wnosi się na piśmie do organu odwoławczego za pośrednictwem Zarządu, 

4. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w terminie 1 miesiąca od jego wniesienia przez 

zainteresowanego. 

5. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący winien być powiadomiony co najmniej na 7 dni przed jego 

terminem. 

6. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w 

niniejszym statucie. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały w 

przewidzianym terminie i o skutkach jego niezachowania. 

§ 22  

1. Członek może dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej. 

2. Jeśli członek wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub 

rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia 

postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia 

członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem powoduje przewidziane w art. 33 § 2 Prawa spółdzielczego 

zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych. 

§ 23  

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli 

opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. 

 

CZĘŚĆ IV  
Wpisowe i udziały członkowskie 

§ 24  

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień 

niniejszego statutu. 

§ 25  

Wpisowe wynosi minimum 100 zł i powinno być wpłacone w terminie - miesiąca od daty zawiadomienia członka 

o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

§ 26  

1. Każdy członek przystępując do Spółdzielni winien zadeklarować i wpłacić przynajmniej jeden udział 

obowiązkowy w terminie 12 miesięcy od daty przyjęcia na członka. Udział obowiązkowy wynosi 100 zł. 

2. W razie nie wpłacania w terminie przez członka rat na deklarowane udziały, Spółdzielni przysługują odsetki 

ustawowe od zaległych rat. Nie wpłacenie za zadeklarowane udziały skutkuje utratą członkowstwa 

spółdzielni 

3. Maksymalna liczba udziałów dla członka wynosi 50. 

4. Spółdzielnia może posiadać łącznie maksymalnie  2.500 udziałów. 
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§ 27  

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

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

§ 28  

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

2. Zwrot tych wpłat następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym 

członek zażądał zwrotu tych wpłat. 

§ 29  

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

finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni w całości jednorazowo w terminie 

jednego miesiąca od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. 

§ 30  

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

strat Spółdzielni. 

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

okresie jej działalności. 

CZĘŚĆ V  
Organy spółdzielni 

§ 31  

Organami spółdzielni są: 
 

1.  Walne Zgromadzenie 

2.  Zarząd 

3.  Rada Nadzorcza 

§ 32  

Wybory do organów spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w głosowaniu 

tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu 

tajnym. 

 

§ 33  

Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni, oblicza się głosy oddane za i 

przeciw uchwale. 

A. Walne Zgromadzenie 

§ 34  

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w walnym 

zgromadzenie tylko osobiście. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 

przedstawiciele związku rewizyjnego, którym spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady 

Spółdzielczej. 
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§ 35  

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej 

b) rozpatrywanie sprawozdań zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych  

      oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni lub zarządu w tych sprawach i     

      udzielania absolutorium członkom zarządu. 

c) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności  

      spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie 

d) podejmowanie uchwał w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy lub sposobu  

      pokrycia strat 

e) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej  

      jednostki organizacyjnej 

f) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych struktur i związków oraz występowania z  

      nich 

g) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć 

h) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji  

      spółdzielni 

i) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał zarządu 

j) uchwalanie zmian statutu 

k) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona 

l) rozpatrywanie odwołań od wykluczeń z członkostwa 

m) zatwierdzanie struktury organizacyjnej zarządu 

2. Dodatkowo do czasu powołania Rady Nadzorczej do właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej 

b) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni 

c) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu 

d) 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 walnego zgromadzenia przez nią upoważnionych 

§ 36  

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok, oraz w ciągu 6 miesięcy po 

upływie roku obrachunkowego 

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zarząd z ważnych powodów w każdym czasie 

3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie co najmniej 1/5 liczby 

członków, nie mniej jednak niż 3 członków. 

§ 37  

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd zawiadamia członków spółdzielni osobiście 

za potwierdzeniem powiadomienia lub listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego 

zgromadzenia. 

§ 38  

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu, a prowadzi 

przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. 

§ 39  

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 
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§ 40  

Należy zachować wymaganie kwalifikowanej większości głosów w następujących przypadkach: 
 

1. zmiana statutu - 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

2. połączenie i podzielenie spółdzielni - 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania 

3. wykluczenia członka - połowa oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania 

4. postawienia spółdzielni w stan likwidacji - 3/4 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania 

5. przywrócenia działalności spółdzielni postawionej poprzednio w stan likwidacji – uchwałą Walnego 

Zgromadzenia podjętą większością3/; oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania. 

§ 41  

Głosowanie w walnym zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków organów 

spółdzielni, 

§ 42  

Na żądanie 2/3 członków obecnych na walnym zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawach 

objętych porządkiem obrad. 

§ 43  

Z posiedzenia walnego zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący walnego 

zgromadzenia i sekretarz 

§ 44  

Protokół winien zawierać: stwierdzenie, że walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do 

podejmowania uchwał, streszczenie przebiegu obrad, dokładną treść podjętych uchwał z podaniem wyników i 

sposobu głosowania. 

B. Zarząd 

§ 45  

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje Ją na zewnątrz. 
 

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Spółdzielni a w 

szczególności: 

a) Bieżące kierowanie sprawami gospodarczymi i organizacyjnymi Spółdzielni. 

b) Opracowanie projektów planów działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej Spółdzielni. 

c) Reprezentowanie Spółdzielni w Sądach, urzędach i wobec osób trzecich, zawieranie umów w imieniu 

Spółdzielni, w granicach jej statutowej działalności. 

d) Przyjmowanie członków Spółdzielni, 

e) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników na podstawie przepisów prawa pracy. 

f) Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych Spółdzielni. 

g) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Spółdzielni. 

h) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

i) Proponowanie zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni.. 

j) Podejmowanie nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia decyzji w sprawie nabycia i zbycia 

składników majątkowych. 
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k) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz jej stanu 

organizacyjnego i gospodarczego. 

l) Prowadzenie biura Spółdzielni oraz jej rejestrów, ksiąg i rachunków. 

m) Prowadzenie merytorycznej i organizacyjno-technicznej obsługi organów Spółdzielni.. 

n) Podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki lub uzasadnionych koniecznością 

gospodarczą, na podstawie upoważnienia przez Walne Zgromadzenie. 

o) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z postanowień Statutu. 

§ 46  

Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa i dwóch członków wybranych przez walne zgromadzenie w 

głosowaniu tajnym. W skład Zarządu mogą wejść osoby niebędące członkami spółdzielni. 

§ 47  

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa i członków wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Odwołanie wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 

2. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło się absolutorium. 

Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie. 

3. Uzasadnienie na piśmie powinno być doręczone wraz z odwołaniem, w ciągu 7 dni od o dnia podjęcia takiej 

uchwały. 

§ 48  

1. Członek Zarządu wybierany przez Walne Zgromadzenie, może być zawieszony w czynnościach przez 

Walne Zgromadzenie, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu. 

2. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z podaniem 

przyczyn zawieszenia. 

§ 49  

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

pełnomocnik. 

2. Sumę zobowiązań możliwych do zaciągnięcia przez Zarząd bez zgody Walnego Zgromadzenia ogranicza 

się do kwoty 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). 

C. Rada Nadzorcza 

§ 50  

1. Radę Nadzorczą powołuje się, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. 

2. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie, natomiast prawo 

kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi. 

3. Jeżeli w wypadku przyjęcia nowych członków liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób Zarząd 

zobowiązany jest do głosowania uchwały w przedmiocie przyjęcia  do Spółdzielni nowych członków 

bezpośrednio przed obradami Walnego Zgromadzenia. W porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia 

należy zamieścić punkt dotyczący powołania Rady Nadzorczej. 

W przypadku nie podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu nowych członków, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, punkt porządku obrad dotyczący powołania Rady Nadzorczej pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 51  

1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez Walne 

Zgromadzenie. 

2. Do Rady mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni. 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 
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4. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który go 

wybrał. 

§ 52  

Do zakresu działania Rady należy: 

 

1. Uchwalanie planów gospodarczych i planów działalności społecznej, kulturalnej. 

2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni przez : 

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 załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej 

członków 

3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu bądź innej 

nieruchomości. 

4. Zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni 

5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu 

6. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę 

sprawozdań finansowych. 

7. 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. 

D. Przepisy wspólne Walnego Zgromadzenia i Zarządu 

§ 53  

W przypadku, gdy członek zarządu złamie zakaz konkurencji, najbliższe zebranie walnego gromadzenia, bez 

potrzeby dowiedzenia szkody lub działania zawinionego, odwoła go z udziału w organie spółdzielni. Dotyczy to 

również uczestnictwa członka zarządu, jako wspólnika lub członka władzy, w podmiotach gospodarczych 

prowadzących konkurencyjną działalność. Jeżeli w powyższej sprawie walne zgromadzenie podejmuje 

uchwałę o zawieszeniu członka zarządu w pełnieniu czynności, w dalszej kolejności rozstrzygnie o uchyleniu 

zawieszenia, bądź odwołaniu w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia zawieszenia. 

§ 54  

Członek spółdzielni winny czynu lub zaniedbania, przez które spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie 

osobiście. 

§ 55  

Do odpowiedzialności członków zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o 

odpowiedzialności materialnej pracowników, W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę 

odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków zarządu, nie zatrudnionych w spółdzielni kwotę 

trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółdzielni za ostatni kwartał. 

CZĘŚĆ VI  
Gospodarka spółdzielni 

§ 56  

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której rodzaje zostały wymienione w § 4 niniejszego statutu, na 

zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. 
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§ 57  

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 

§ 58  

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne: 
 

1. fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie 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, w tym dotacji z Funduszu Pracy lub innych organizacji 

rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. 

3. fundusz inwestycyjny. 

§ 59  

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające z 

odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową. 

§ 60  

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana 

na: 

1. zwiększenie funduszu zasobowego - nie mniej niż 40% 

2. cele, o których mowa w art. 2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r.art.10 p.1 -nie mniej niż 40% 

3. fundusz inwestycyjny. 

§ 61  

Działalność spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami 

bankowymi, dotacjami i innymi środkami finansowymi. 

§ 62  

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

2. Rokiem obrachunkowym w spółdzielni jest rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku Zarząd sporządza bilans 

oraz rachunek wyników, a także sprawozdanie roczne i przekłada je Walnemu Zgromadzeniu w terminie 6 

miesięcy po zakończeniu roku. 

3. Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. 

Uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie. 

4. W latach, w których zgodnie z wymogami statutu przeprowadzone jest lustracyjne badanie legalności, 

gospodarności i rzetelności działania spółdzielni, do rocznego sprawozdania z działalności i sprawozdania 

finansowego należy obowiązkowo dołączyć opinię biegłego rewidenta. 

5. Roczne sprawozdania spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta, jeżeli podlega 

ono obowiązkowemu badaniu, Zarząd podaje do wiadomości członkom spółdzielni poprzez wyłożenie w 

lokalu spółdzielni, co najmniej 2 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, w celu umożliwienia 

zapoznania się z tym. 

§ 63  

Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego. 

§ 64  

Jeżeli fundusze własne nie wystarczają na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę 

zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut, 
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CZĘŚĆ VII  
Lustracja 

§ 65  

Spółdzielnia poddawana jest lustracji przynajmniej co 3 lata. 

§ 66  

1. Lustracja obejmuje badanie legalności, gospodarności i rzetelności całości działania spółdzielni. 

2. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, lub 1/5 członków spółdzielni. 

Lustrator zobowiązany jest do zachowania tajemnicy. Zarząd przedstawia protokoły lustracji Walnemu 

Zgromadzeniu, a na żądanie członka obowiązany Jest udostępnić protokoły do wglądu. 

CZĘŚĆ VIII  
Łączenie się spółdzielni, podział, likwidacja i upadłość 

§ 67  

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną, na podstawie uchwał walnych 

zgromadzeń łączących się spółdzielni lub podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w ten 

sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia socjalna. Uchwały Walnych 

Zgromadzeń w wymienionych sprawach podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 68  

Postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały walnego zgromadzenia, odnośnie połączenia się spółdzielni, 

prowadzone będzie zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Spółdzielcze". 

§ 69  

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 walnych zgromadzeń zapadłych większością ^ głosów na dwóch kolejno po sobie 

następujących walnych zgromadzeniach, w odstępstwie co najmniej dwóch tygodni. 

§ 70  

Związek rewizyjny ma prawo zgłoszenia do rejestru otwarcia likwidacji spółdzielni w przypadku, gdy nie uczynili 

tego zarząd lub likwidator. 

§ 71  

Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w 

stan likwidacji, jeżeli: 
 

1. działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub postanowień statutu, 

2. spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa, 

3. spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 72  

Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o przywróceniu działalności spółdzielni zgłosić niezwłocznie do rejestru, 

dołączając odpis protokołu walnego zgromadzenia 
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§ 73  

Roszczenia byłego członka (jego spadkobiercy lub następcy prawnego) do części funduszu zasobowego i 

innego majątku spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu likwidacyjnym jako wskazane w art. 125 § 1 pkt. 4 

„Prawa Spółdzielczego" inne należności. 

§ 74  

Spółdzielnia zostaje postawiona w stan upadłości uchwałą walnego zgromadzenia w razie Jej niewypłacalności, 

tj. jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość aktywów, a nie istnieje możliwość wskazania sposobu 

zmiany sytuacji oraz na zasadach określonych w ustawie – prawo upadłościowe. 

§ 75  

Niewypłacalność spółdzielni zachodzi w razie: 
 

1. trwałego zaprzestania płacenia długów, 

2. gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów. 

§ 76  

W przypadku niewypłacalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu 

tylko wtedy, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście ze stanu niewypłacalności. 

§ 77  

Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości, pomimo uchwały Walnego Zgromadzenia o 

dalszym jej istnieniu. 

§ 78  

Do postępowania upadłościowego, oprócz przepisów ustawy Prawa Spółdzielczego, stosuje się również 

przepisy prawa upadłościowego. 

 

CZĘŚĆ IX  
Postanowienia końcowe 

§ 79  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o spółdzielniach 

socjalnych i inne obowiązujące akty prawne. 

 

§ 80  

Spółdzielnia zamieszcza ogłoszenie przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wydawanym 

przez Krajową Radę Spółdzielczą. 

 

Członkowie założyciele Spółdzielni Socjalnej „ Pomorsko-Kaszubska Spółdzielnia Socjalna NADMORSKA " w 

Gdyni, dnia 12.02.2013 r.  

Podpisy; 
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