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CZĘŚĆ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Spółdzielnia nosi nazwę: Gdańska Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Gdańsku i zwana jest dalej 
Spółdzielnią. 
 

§ 2 
Spółdzielnia ma osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2006r. 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. poz. 210, z późniejszymi zmianami) 
i innych ustaw oraz niniejszego statutu. 
 

§ 3 
1. Terenem działalności spółdzielni jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytorium innych 

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
2. Czas trwania spółdzielni jest nieokreślony. 
3. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Gdańsk. 
 

 
§ 4 

Cele statutowe finansowane z dochodu 
 

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o 
osobistą pracę członków. 
2. Spółdzielnia działa na rzecz: 

a. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i 
pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 

b. zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć 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 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, poz. 873, z późn. zm.). 

 
§ 5 

Spółdzielnia realizuje swoje cele wymienione w § 4 poprzez:  
1. Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w zakresie działalności handlowej, produkcyjnej, 

usługowej oraz innej dozwolonej prawem, 
2. Działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji osób skupionych w organizacjach 

pozarządowych, o której mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.), 

3. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni, 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/?on=06.07.2006&is_current=False&section=
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4. Zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni na 
podstawie umowy zawartej z właścicielami lub współwłaścicielami, 

5. Prowadzonej innej dopuszczonej prawem działalności, 
6. Prowadzenie inkubatora ekonomii społecznej.  
 

 
§ 6 

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jest:  
a. 13 Produkcja wyrobów tekstylnych, 
b. 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów    

      ze słomy i materiałów używanych do wypalania; 
c. 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru; 
d. 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 
e. 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; 
f. 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych; 
g. 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń; 
h. 32 pozostała produkcja wyrobów; 
i. 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; 
j. 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów;  

     odzysk surowców; 
k. 43 Roboty budowlane specjalistyczne; 
l. 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 
m. 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy; 
n. 53 Działalność pocztowa i kurierska; 
o. 55 Zakwaterowanie; 
p. 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem; 
q. 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz  

      działalność powiązana;  
r. 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; 
s. 7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników; 
t. 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej; 
u. 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 
v. 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i  

     zagospodarowaniem terenów zielonych; 
w. 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność  

      wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; 
x. 85 Edukacja; 
y. 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania; 
z. 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; 
aa. 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa; 
bb. 98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.  

 
 

§ 7 
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”. 
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CZĘŚĆ II 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 8 

1. Członkiem Spółdzielni mogą być: 
a. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.- Dz. U. Nr 99 poz. 1001, o pełnej zdolności do czynności 
prawnych 

b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, 
poz. 1001); 

c. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz.776, z późn. zm.) - posiadające pełną zdolność do czynności prawnej 

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. 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. 

5. 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. 

6. Członkiem Spółdzielni mogą być kościelne osoby prawne.  
 

§ 9 
1. Liczba założycieli Spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są 

osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.  
2. Spółdzielnia musi liczyć co najmniej 5 (pięciu) członków oraz nie więcej niż 50 (pięćdziesięciu) 

członków. 
 

§ 10 
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. 
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§ 11 
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. 
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. 

 
§ 12 

Członek Spółdzielni ma prawo do: 
1. brania udziału w walnych zgromadzeniach lub Zebraniu Przedstawicieli, 
2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 
3. uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i 

zamierzeniach na przyszłość, 
4. wglądu do rejestru członków, protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w 

tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji, 
5. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów, 
6. prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i 

zamieszczania w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wniesionych spraw, 
7. prawo do odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między 

członkiem a Spółdzielnią w terminach i na zasadach określonych w Statucie, 
8. prawo żądania przedstawiania kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni oraz pokrywaniem zobowiązań 
Spółdzielni z innych tytułów, 

9. korzystania z innych praw określonych w Statucie, 
10. Prawo kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi. 

 
 

§ 13 
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. wnieść wkład rzeczowy, o ile taki został zadeklarowany w deklaracji, 
5. brać udział w Walnych Zgromadzeniach oraz uczestniczyć w pracach organów Spółdzielni do 

których został wybrany,  
6. zawiadamiać Spółdzielnię o zaistniałych zmianach danych zawartych w deklaracji, 
7. dbałość o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni, 
8. wywiązywać się terminowo ze wszystkich zobowiązań na rzecz Spółdzielni, uczestniczyć w 

pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 
9. współdziałać w ochronie wspólnego dobra i dbać o rozwój Spółdzielni z poszanowaniem jej 

mienia,  
10. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeńskości w 

stosunku do innych członków Spółdzielni, 
11. wykonywać inne obowiązki określone w Statucie i nie działać na szkodę Spółdzielni. 
 

§ 14 
Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek: 
1. wystąpienia członka ze Spółdzielni, 
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2. wykluczenia członka, 
3. śmierci członka, 
4. wykreślenia członka z rejestru członków. 
 

§ 15 
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 trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca. 
3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 
 

§ 16 
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; 

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

c. przyjęcia na Członka w innej Spółdzielni Socjalnej zarejestrowanej i działającej na terenie 
Trójmiasta prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni, 

d. wprowadzenia organów Spółdzielni w błąd mający negatywny wpływ na działalność, 
opinię i finanse Spółdzielni 

e. uporczywego i długotrwałego uchylania się od wpłaty należności swoich zobowiązań 
wobec Spółdzielni. 

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 przestępstwa uregulowane Kodeksem Karnym 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. 

 
§ 17 

1. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o 
wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. 

2.  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. 

3.  Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego 
adresu ma moc prawną doręczenia. 
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§ 18 
Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła 
śmierć. 

 
§ 19 

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 
 

§ 20 
Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Walne Zgromadzenie. Przed podjęciem uchwały 
o wykluczeniu lub wykreśleniu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni powinno wysłuchać wyjaśnień 
zainteresowanego członka. 
 

§ 21 
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. 

 
§ 22 

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

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. 

 
§ 23 

1. Członek może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
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2. W przypadku wniesienia przez członka odwołania 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 ustawy Prawo spółdzielcze biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z 
uzasadnieniem powoduje przewidziane w art. 33 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze zawieszenie 
biegu przedawnienia i terminów zawitych. 

 
§ 24 

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 

 
§ 25 

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

 
§ 26 

Wpisowe wynosi 500,00 zł i powinno być wpłacone w terminie miesiąca od daty zawiadomienia 
członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 

§ 27 
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 2.500,00 zł. 

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

 
§ 28 

1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. 
2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania. 
 

§ 29 
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. 
 

§ 30 
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. 
 

§ 31 
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. 
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CZĘŚĆ V 
ORGANY GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 

 
§ 32 

Organami Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej są: 
a. Walne Zgromadzenie, 
b. Rada Nadzorcza, 
c. Zarząd 

§ 33 
Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w 
głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających pełną zdolność do 
czynności prawnych. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 
 

§ 34 
Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni, oblicza się głosy 
oddane za i przeciw uchwale. Nie bierze się pod uwagę głosów „wstrzymujących”.  
 

A. Walne Zgromadzenie 
 

§ 35 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.  
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.  
3. Członkowie spółdzielni będący osobami prawnymi są reprezentowane w Walnym Zgromadzeniu 

przez pełnomocników.  
4. Każdy Członek ma tylko jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.  
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku 

rewizyjnego, którym spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. 
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć zaproszeni goście.  
 

§ 36 
1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-
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 

oraz od uchwał Rady Nadzorczej  
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j. uchwalanie zmian statutu 
k. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona 
l. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu 
m. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie 
członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy czynnościach; do 
reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Walnego Zgromadzenia przez 
nią upoważnionych 

n. podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni, 
o. rozpatrywanie odwołań od wykluczeń z członkostwa 
p. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Zarządu. 

2. W przypadku braku Rady Nadzorczej, do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenie należą 
również działania przewidziane dla Rady Nadzorczej.  

 
§ 37 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na rok, najpóźniej  do końca 
czerwca 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 1/10 

ogółu liczby członków, nie mniej jednak niż 5 członków oraz na żądanie Rady Nadzorczej.  
 

§ 38 
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. 
 

§ 39 
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu, a 
prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. 
 

§ 40 
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 
 

§ 41 
Podjęcie uchwały wymagającej kwalifikowanej większości głosów następuje w 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 większością ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. 

 
§ 42 

1. Głosowanie w Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania 
członków organów Spółdzielni. 

2. Głosowanie przeprowadza się nad każdą uchwałą osobno.  
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§ 43 
Na żądanie 2/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w 
sprawach objętych porządkiem obrad. 
 

§ 44 
1. Z posiedzenia Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje 

przewodniczący Walnego Zgromadzenia i sekretarz. 
2. 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. 

3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, przez co najmniej 10 lat, o ile przepisy w sprawie 
przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.  

4. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym 
Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.  

 
§ 45 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 
2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w 

Prawie Spółdzielczym, uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności jej z prawem lub 
postanowieniami Statutu. 

3. Uchwalę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków 
może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy. 

4. Orzeczenia sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź 
uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków 
Spółdzielni. 

 
 

B. Rada Nadzorcza 

§ 46 
 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 
1. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko Członkowie Spółdzielni i tylko ci którzy posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do 

Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. 
4. Rada Nadzorcza jest powoływana gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób fizycznych 

bądź 10 podmiotów posiadających osobowość prawną. 
5. Do momentu powołania rady nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie, 

natomiast prawo kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.  
 
  

§ 47 
1. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje na skutek: 

a. rezygnacji z mandatu; 
b. odwołania większości 2/3 głosów uprawnionych Członków w głosowaniu tajnym na 

Walnym Zgromadzeniu; 
c. utraty członkostwa w Spółdzielni; 
d. śmierci Członka. 
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2. W miejscu członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 
nowego Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu, tylko na czas do końca kadencji tego 
mandatu. 
3. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej jest władna do wykonywania czynności objętych 
Statutem. 
4. Członkowi Rady Spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy 
tylko w wypadkach, w których Kodeks Pracy dopuszcza dokonania takiej czynności w stosunku do 
członka zakładowego organu związku zawodowego. 

 

§ 48 
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno - wychowawczej i 
kulturalnej; 
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności poprzez: 

a. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 
b. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych 

oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo - kulturowej ze 
szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnie praw jej Członków, 

c. przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
Spółdzielni i poszczególnych jej Członków, 

d. kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony środowiska; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub 
innej jednostki organizacyjnej; 
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych gospodarczych oraz 
występowania z nich; 
5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w 
postępowaniu wewnątrzspółdzielczym; 
6) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia; 
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i 
ocenę sprawozdań finansowych; 
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a 
Członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie Członka Zarządu oraz 
reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; 
9) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni; 
10) uchwalenie regulaminu Zarządu; 
11) uchwalenie regulaminu przyjmowania Członków; 
12) uchwalenie zasad rozliczenia kosztów poniesionych na modernizację budynków; 
13) podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni, podyktowane 
gospodarczą koniecznością; 
14) wybór i odwołanie Członków Zarządu; 
15) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z 
rejestru członków spółdzielni; 
16) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i gospodarowania funduszami określonymi w 
Statucie, z wyjątkiem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
17) podejmowanie uchwał oraz uchwalenie regulaminów w innych sprawach wynikających z 
postanowienia Statutu i bieżącej działalności Spółdzielni; 
2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Członków  

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

3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu 
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Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o 
wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym. 

 
§ 49 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą; 
Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz. 

2. Ukonstytuowane w ten sposób Prezydium organizuje prace Rady Nadzorczej. 
3. Rada Nadzorcza może ze swego grona powołać Komisję rewizyjną oraz może powołać inne komisje 

stałe lub czasowe. 
4. W skład komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić oprócz członków Rady, także inni 

Członkowie Spółdzielni. 
5. Prezydium i Komisja Rewizyjna mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować 

żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem Członków, organów Spółdzielni 
czy jej służb etatowych. 

  
§ 50 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu 

ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek 1/3 Członków Rady Nadzorczej, ale nie 

mniej niż dwóch, lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia złożenia wniosku. 
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy jej 

Członków. 
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
 
  

§ 51 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć 
z głosem doradczym Członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście. 
 
  

§ 52 
Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania  
i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 
 
 

C. Zarząd  
 

§ 53 
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz zgodnie z § 58 Statutu.  
2. 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, w tym Strategii rozwoju działalności Spółdzielni oraz planów 
marketingowych. 

c. Reprezentowanie Spółdzielni w sądach, urzędach i wobec osób trzecich, zawieranie 
umów w imieniu Spółdzielni, w granicach jej statutowej działalności. 
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d. Przyjmowanie członków Spółdzielni. 
e. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników na podstawie przepisów prawa pracy. 
f. Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi i prawnymi, 

do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
g. Opracowanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni. 
h. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Spółdzielni. 
i. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń. 
j. Zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni. 
k. Podejmowanie nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia decyzji w sprawie nabycia i 

zbycia składników majątkowych. 
l. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz jej stanu 

organizacyjnego i gospodarczego. 
m. Udzielanie pełnomocnictwa.  
n. Współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz 

organizacjami społecznymi i gospodarczymi.  
o. Prowadzenie biura Spółdzielni oraz jej rejestrów, ksiąg i rachunków. 
p. Prowadzenie merytorycznej i organizacyjno-technicznej obsługi organów Spółdzielni. 
q. Podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki lub uzasadnionych 

koniecznością gospodarczą, na podstawie upoważnienia przez Walne Zgromadzenie. 
r. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z postanowień Statutu. 

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Nadzorczej i 
przedstawia informacje Zgromadzeniom Grup Członkowskich.  

 
§ 54 

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa i Członków Zarządu Spółdzielni.  
2. Prezesa i członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne 

Zgromadzenie postanowi, iż wybory odbywają się jawnie. 
3. Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności Prezesa Zarządu, każdego z członków Zarządu, określa 

regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.  
4. Zarząd Spółdzielni może zatrudnić osobę do kierowania bieżącą działalnością Spółdzielni, 

udzielając jej stosownych pełnomocnictw – Dyrektora Spółdzielni.  
 

§ 55 
1. Członków Zarządu, w tym Prezesa i członków wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Odwołanie 

wymaga pisemnego uzasadnienia. Na stanowisko Prezesa i każdego z członków Zarządu 
przeprowadza się oddzielne głosowania. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w 
danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. 

2. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony.  
3. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

nie były karane za przestępstwo gospodarcze, przestępstwo przeciwko dokumentom lub 
przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej, albo inne przestępstwo jeżeli 
orzeczony za nie został środek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania 
określonych stanowisk.  

4. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło się absolutorium. 
Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie. 

5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub 
innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.  

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

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu 
ustala Rada Nadzorcza a w przypadku jej braku Walne Zgromadzenie, wysokość pozostałych płac 
ustala Prezes Spółdzielni. 
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§ 56 
Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni jako 
zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.  
 

§ 57 
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. 
 

§ 58 
1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i 

pełnomocnik. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenie woli mogą składać również 
dwaj pełnomocnicy.  

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

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków 
Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.  

4. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do 
dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą 
Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa 
do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.  

 
 

C. Przepisy wspólne Walnego Zgromadzenia i Zarządu 
 

§ 59 
W przypadku, gdy członek Zarządu złamie zakaz konkurencji, najbliższe zebranie Walnego 
Zgromadzenia, 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. 
 

§ 60 
Członek Spółdzielni i Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła 
szkodę, odpowiada za nie osobiście. 
 

§ 61 
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. 
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CZĘŚĆ VI 
GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 

 
§ 62 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której rodzaje zostały wymienione w § 6 niniejszego 
Statutu, na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni. 
 

§ 63 
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 
 

§ 64 
1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne: 

a. fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały 
członkowskie lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach 

b. 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. 

c. fundusz inwestycyjny. 
2. Spółdzielnia tworzy fundusze celowe przewidziane w odrębnych przepisach.  
 

§ 65 
Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające 
z odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową. 
 

§ 66 
1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest 

przeznaczana na: 
a. zwiększenie funduszu zasobowego - nie mniej niż 40% 
b. 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% 
c. fundusz inwestycyjny. 

2. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi między członków Spółdzielni socjalnej, w 
szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie 
może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.  

 
§ 67 

1. Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, wypracowywanych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej.  
2. Dodatkowo działalność Spółdzielni socjalnej może zostać sfinansowana, w szczególności poprzez:  

a. pożyczki;  
b. poręczenia;  
c. kredyty; 
d. darowizny. 

 
§ 68 

Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:  

e. dotacje;  
f. pożyczki;  
g. poręczenia, o których mowa w art. 5a ust. 6;  
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h. usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i 
marketingowym;  

i. zrefundowanie kosztów lustracji.  
 

§ 69 
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 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, w celu umożliwienia zapoznania się z tym. 

 
§ 70 

1. W przypadku straty bilansowej, pokrywa się ją z funduszu według następującej kolejności: 
a. fundusz zasobowy, 
b. fundusz udziałowy, 
c. innych funduszy celowych utworzonych przez Spółdzielnię. 

2. Gdyby fundusze własne nie wystarczały na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć 
uchwałę zobowiązującą Członków do wcześniejszego wpłacania udziałów, niż to jest przewidziane 
w Statucie.  

3. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu Spółdzielni mogą być pokryte w roku 
następnym.  

 
 

CZĘŚĆ VII 
LUSTRACJA 

 
§ 71 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest zrzeszona w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni 
Socjalnych.  

 
§ 72 

Spółdzielnia poddawana jest lustracji przynajmniej co 3 lata. 
 

§ 73 
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 . 
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CZĘŚĆ VIII 
ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁDZIELNI, PODZIAŁ, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ 

 
§ 74 

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną, na podstawnie 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. 
 

§ 75 
Postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia, odnośnie połączenia się 
spółdzielni, prowadzone będzie zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Spółdzielcze”. 
 

§ 76 
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 ¾ głosów na dwóch 

kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępstwie co najmniej dwóch 
tygodni 

3. zaprzestania używania w nazwie oznaczenia „spółdzielnia socjalna” 
4. naruszania zasad przeznaczania nadwyżki bilansowej. 

 
§ 77 

Związek rewizyjny ma prawo zgłoszenia do rejestru otwarcia likwidacji Spółdzielni w przypadku, gdy 
nie uczynili tego Zarząd lub likwidator. 
 

§ 78 
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. 
 

§ 79 
Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o przywróceniu działalności spółdzielni zgłosić niezwłocznie do 
rejestru, dołączając odpis protokołu Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 80 
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. 
 

§ 81 
Spółdzielnia zostaje postawiona w stan upadłości uchwałą Walnego Zgromadzenia w razie jej 
niewypłacalności. 
 

§ 82 
Niewypłacalność spółdzielni zachodzi w razie: 
1. trwałego zaprzestania płacenia zobowiązań, 
2. gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów. 
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3. jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość aktywów, a nie istnieje możliwość wskazania 
sposobu zmiany sytuacji oraz na zasadach określonych w ustawie – prawo upadłościowe. 
 

 
§ 83 

W przypadku niewypłacalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jej dalszym 
istnieniu tylko wtedy, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście ze stanu niewypłacalności. 
 

§ 84 
Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości, pomimo uchwały Walnego 
Zgromadzenia o dalszym jej istnieniu. 
 

§ 85 
Do postępowania upadłościowego, oprócz przepisów ustawy Prawa Spółdzielczego, stosuje się 
również przepisy prawa upadłościowego. 
 

 
CZĘŚĆ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 86 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 
742, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2011 r. Nr 205, poz. 1211, z późn. zmianami), ustawy  z dnia  16 
września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z 2015 r. poz. 201) i inne 
obowiązujące akty prawne odnoszące się do działalności i funkcjonowania Spółdzielni. 
 

§ 87 
Spółdzielnia zamieszcza ogłoszenie przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym 
wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.  
 
 
 
 
Członkowie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i podpisy: 
 
  
1. Fundacja „Sprawni Inaczej” 
pełnomocnik  
 
……………………………… 

 
  

2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 

pełnomocnik  
 
……………………………… 
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3. Stowarzyszenie „Monar” 
pełnomocnik  
 
……………………………… 

 
  

4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 
pełnomocnik  
 
……………………………… 

 
  

5. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” 
pełnomocnik  
 
……………………………… 

6. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości 
pełnomocnik  
 
……………………………… 

 
  

7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 
pełnomocnik  
 
……………………………... 

 
  

 
 


