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Rada Nadzorcza dnałana zasadach okręślonych :

- przepisami art.44 _ 46 i 56 _ 58 ustawy z dtia 16 wrześrua1982 r. Prawo spÓłdzie|cze
( Dz.TJ . nr 3 O,po z 210, z poźnjejszymi zmianarrlt ),

- postanowieniami statufu SpÓłdzielni'
- postanowieniami niniejszego regulaminu.
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1. Rada Nadzorcza składa się z 14 osÓb wybranych w głosowaniu tajnym na wszystkich

częściach Wa]ne go Zgtomadzerua , na okres 3 lat spośrÓd nieograniczonej liczby
kandydatÓw, będących członkami SpÓłdzielnt. Zasady podziału mandatÓw przysfugujących
poszczegÓlny* częściom Walnego Zgromadzenlaokreślają postanowienia $ 115 ust.5 i 6

statutu.

2. Ieżell członkiem SpÓłdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej moŻe być wybrana
osoba nie będ4c a cztorlkiem SpÓł dzie|nl, wskazan a ptzez osobę prawną.

3. Członek Rady Nadzorczej moŻe byÓ odwołar,y przedupływem kadencji większością2l3
głosÓw przęzwszystkie części Walnego Zgromadzenia. odwołanie człoŃa Rady

Nadzorczej następuje w gtosowaniu tajnym.

4. v/ ruzieufuaty mandafu na skutek odwołania" ustania cżonkostwa w Społdzielni lub

nzęczetia się mandafu, na miejsce członka Rady Nadzorczej, ktÓry mandat utracił wchodzi

członek wybrany ztej sarnej lisĘ ktÓry w wyborach na trwającą kadencję otrzymał'

kolejno naj więk szą |tczbę głosÓw.

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do

Rady ztym zastrzeŻeniem, ie ntę możnabyć członkiem Rady Nadzorczej dłużeJ nlŻprzez

dwie kolejne kadencje.

6. Czł'onek Rady Nadzorczej moie zostaÓ zav,lteszony w peŁrieniu cz1rnności w prz5padku

zaistnieni aprzesłanek określonych w art. 56 ustawy Prawo Społdzielcze. Decyzję o

zawieszeniu członka podejmuje Rada Nadzorczaw drodze uchwĄ nvykłąwiększością
głosÓw.

7.Do czasu rozfrzagruęcia plzęzwszystkie części Walnego Zgromadzenia sprawy
doĘcz4cej zawieszetia cz]orka Rady Nadzorczej, o ktÓrej mowa w ust. 6., cz}oneknte
uczestniczy w pracach Rady Nadzorczei ijej komisji-
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1 . Rada Nadzorcza wybiera Ze Swego grona Prezydium Rady, w skład ktÓrego wchodzą:

przewodruczący, ttzechjego zastępcÓw, sekretarz i przewodnicz4cy staĘch komisji
Rady.

2.RadaNadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewiryjną orazmoŻe powołać w
-ia'ę potrzeby irrne komisje stałe lub czasowę' ustalając ich za}res działania.
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1. Posiedzenie Rady Nadzorczej mvołuje przewo dniczący Rady lub w ruziej.go

nieobecności zastępca przewodnicz4cęgo, w miarę potrzeby nte rzadziej jednak nlż ruz na
kwartał.

2. Piewvsze posiedzenie Rady Nadzorczej rwofuje Zarząd SpÓłdzielni w celu
ukonst5rtuowania się Rady.

3 . Przewo dniczący Rady Nadzorczej lub j ego zastę pca zvvotuj e posiedzenie Rady Nadzorczej
takie na wniosek:

a) I/3 członkÓw Rady Nadzorczej
b) Zarządu SpÓłdzielni

Posiedzenie takie powinno byÓ zwołane w terminie 4 tygodni od dnia złożeruawniosku.

4.KuŻdy członek Rady Nadzorczej moŻe zgłosić przewodnic7ĄcemuRady wniosek o
wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najb|iŻszego posiedzenia.
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1. o czasie, miejscu i porzqdku obrad Rady Nadzorczej jej cżonkowie i Zarząd SpÓłdzielni

zawiadami*'i są pisemnie co najmniej 7 dni przed tenrrinem posiedzenia. Do zawiadomieri
powinny byÓ doł4czonę projekĘ uchwał i inne materiaĘ doĘczące spra% ktÓre mająbyÓ
r ozpatr-yw ane przez Radę.

2. JeŻęlt w porzqdku obrad znajduje się sprawa doĘcząca wykluczerua lub wykreślenia
członka z Ęestru członkÓw, o czasie i miejscu posiedzetiaR..dy Nadzorczej zawiadamia
się zainteresowanego członka Społdzielni co najmniej 3 dni prued tęrminem posiedzeula z
podaniem informacji o prawie członkado składania wyjaśnien. Jeię|i zatntercsowany
członek skutecznie zauliadomiony o terminie i miejscu posiedzęnianie przybędzie na nie,
Rada Nadzorcza moŻę rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
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1. w posiedzeniach Rady Nadzorczej obowi4zani są brać udział wsryscy członkowie Rady.

Członkowie, ktÓrzł, nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni
usprawiedliwić swą nieobecność.

f . w posiedzeniach Rady Nadzorczej ' Prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą
uczestni czyć z głosem doradcąrrrr członkowi e Zatz4du Spotdzielni, przedstawiciele
związku rewizyjnego, r,v ktÓrym SpÓłdzielnia jest 7f,zeszonaoraz inni zaproszeni goście.
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3. Za udnał' w posiedzęniach Rady Nadzorczej jej członkom prz}'sfuguje wynagrodzenie
określone w stafucie"

B. TRYB oBRADowAMA I PoDEJMoWAMA UC}IWAŁ

$7
1. Rada Nadzorcza zdo|najest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy

liczby członkÓw Rady.

2. Rada NadzorczamoŻe podejmowaÓ uchwĄ jedynie w sprawach objęĘch porz4dkiem
obrad.

3. UchwĄ podejmowane są nłykłą większością głosÓw.
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1. Posiedzenię Rady Nadzorczej prowadaprzewodniczący Rady lub jego zastępcą

stwierdzaj4c prawidłowośÓ młoŁarlta zebtanta i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Z.Po przedstawieniu ptzezreferenta sprawy objętej danym punktem porządku obrad i
wysłuchaniu wyjaśnie pruedstawicieli Zanąda oraz opinii komisji Rady' atakie _ jeśli
zostali powołani tzęczomlawcy _ ich opinii, przewodni czący otwięra dyskusję udzielając
uczestnikom posiedzenia głosu w kolejnaści zgtaszania się.

3. w sprawach formalnych przewodnczący udne|a głosu pozakolejnością. Za wnioski o
charakterze fonrralnym uważa się umioski dotyczące sposobu obradowania i gtosowania

4. Wnioski i oświadczęrua do protokotu mogą byÓ z$aszane usfirie. Na prośbę
przewodruczącego wnioski i oświadczeniawinny zostać, złoŻone na piśmie.

$e
1. w przypadku, gdy omawiana sprawa wymaga podjęcia uchwaĘ' p|zewodntczący 7Avądza

głosowanie.

2. Członek Rady Nadzorczej me uczestlriczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiścię
go dotyczącej.

3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołaniapewodniczącego Rady,
jego zastępcÓw i członkÓw Zarządu SpÓłdzielni. Na żądarie l/3 obecnych na
posiedzeniu członkÓw Rady Nadzorczej, przewoclnigz4gy z'alządza tajne głosowanie
rÓwnież w innych sprawach.
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1. Z obtad Rady Nadzorczej sporuądza się protokoł, ktÓry podpisuje przewodruczący

posiedzenia i sekretarz Rady.
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Z.UchwaĘ Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w
ktÓrych członkowi prrysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzerua, powinny być
zaprotokołowane wtaz z vzasadtienięm.

3. ProtokoĘ Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Społdzielni
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1 . Rada Nadzorcza wybiera członkÓw Zarzqdu SpÓłdzielni w głosowaniu tajnylrr z

nieograni czonej liczby kandydatÓw. Wyb Ór członkÓw Zarządu następuje w obecności co
najmniej 2l3liczby członkÓw Rady.

2. KandydatÓw na członkÓw Zarządu SpÓłdzielni członkowie Rady Nadzorczej obecni na
zebraniu zgłaszaj ą bezpośrednio przewodni czqcemu zebranta, podaj ąc imię i nazwisko
kandydata oraz uzasadnienie kandydatury.

3. Do zgłoszerua kandydata nieobęcnego nazębraniuna|eĘ dot4szycjego pisemn4 zgodę na
kandydowanię. Zebrant mogą vzalęhić ro4patrywanie kandydatury od przedłoŻenla
dokumentÓw stwierdzających kwalifikacje kandydata" a ponadto zaŻądać obecności
kandydata na posiedzeniu.

4. Liczba kandydatÓw na członkÓw Zarządu SpÓłdzie|nl, zglaszartych ptzęz poszczegÓlnych
członkÓw Rady Nadzorc zej nte je.st ograni Qzona.

5. Po 7amkruęciu lisĘ kandydatÓw przewodnicz4cy przedstawia ją RadzieNadzorczej i
rarządza wybÓr komi sj i skrutacyj nej dla pruepr ow adzenia wyb orÓw.
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1. Karfy wyborczę przlgotowuje komisja skrutacyjna.

2. Głosujący dokonuje skreślenianazwisk tych kandydatÓw, na ktÓrych nie głosuje.

3. w przypadku gdy nakarcie |iczbapozostawionych nie skreślonych nazwisk jest większa
od liczby miejsc w Zarzqdzie, kartę uznaje się zaniewazną.

4. Głosowanie odbywa się przez osobiste zfoięrue karry wyborcznj do urny, w obecności
komisji skrutacyjnej.

5. Po obliczeniuliczby oddanych głosÓw na poszczegÓ|nych karrdydatÓw ptzez komisję
skrutacyj ną, j ej przewodni czqcy o glasza wyniki wyborÓw.

6. Do Zarządu Społdzielni wchodzą kandydaci,WÓrzy ofuTymali co najmniej 50 % oddanych
głosÓw. JęŻę|t nie zostaty obsadzonę wszystkie miejsca w Zarz-ądzie, zarządzasię II turę
wyborÓw.

7.Do tr fury wyborÓw sĘe podwÓjnaliczbakandydatÓw w stosunku do nie obsadzonych
miejscspośrÓd$ch,ktoruy wI turzeotrzymalinajwięcej głosÓw. Nanięobsadzone wI
tu;z;ę miejsca w Zarządzie Społdzielni wchodząkandydaci, ktorzy w II turze wyborÓw
otrz1ma|ikolejnonajwiększąliczbęoddanychgłosÓw.



-)-

III PREZYDTUM RADY NADZORCZEJ
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1. Skład prezydium Rady Nadzorczej określają postarrowienia $ 3 ust.l
2. Zadartiemprezadium Rady Nadzorczel iest organrzacja jej pracy,w tym opracowywanie

projektÓw planÓw pracy Rady, koordynacjapracy komisji i ptzygotowywanie matęriałÓw
na posiedzerua.

3. Dokumenty sporz4dzone plzezprezydium Rady Nadzorczej orazkorespondencję wysyłan4
w imieniu Rady Nadzorczej podpisuj4 przewodni czący Rady NadzorcĄ lub jego ,*tęp"u
oraz sekretarz.

4. Z posiedzenptezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoĘ, ktÓre podpisuje
przewodnicz4cy Rady ( lub jego zastęca) i sekretalz.

rV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ
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1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z3-7 osÓb powołanychptzezRadę spośrÓd jej

członkÓw. Przewo dntcz4cych komisj i wybiera Rada Nadzorcza.

2. Kornisje wybieraj4 ze swego glona zastępcę przewodruczącego i sekretarua.
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1. Rada NadzorczamoŻę dokonywaÓ zsnianw składzie komisji.

2. Komisja lub prezydium Rudy Nadzorczej mogą r,vystąpić do Rady o odwołanię człorka
komisji, ktory nie uczestriczy w posiedzeniach komisji lub nie bierzeudziału w jej
pracach.

s16
1. Komisje działajqzgodnie zprzyjęrymi planami pracy.

2. Sprawozdarttai wnioski przewodniczqcy komisji ( lub ich zastępcy ) ptzedkładają do
rozpatrzenia Radzie Nadzorczej .

3. opinie i stanowiska komisji mającharak.ter opiniod awcry i są podstawą do podejmowania
uchwał przęz Radę Nadzorczą.

4. Komisje Rady Nadzorczej wspÓĘracują ze sobą i w miarę potrzeby mogę odbywać
wspÓlne posiedzenia.
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Pracami komisji kieruje jej przewodruczqcy, &W raziejęgo nieobecności _ zastępca.

v. PosTANowIEn[A KoŃcowE
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1. Regulamin niniejszy wchodzi w zycie z dniem uchwalenia

2. Z druem wejścia w Ęcie niniejszego regulaminu traci moc obowiqqującą regulamin Rady
Nadzorc zej z t2.06.|99 5r z pÓźmejsrymi zmianami.

Regulamin ptzyjęto do stosowania uchwałą Walnego Zgromadzerua nr 23/2010


