
UCHwAŁA N t{ 216lxxVIl/2009
RĄDY GNl lN \ RoZwlENICA

z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie przystąpienia do okręgowej SpóldzielniTelefonicznej w Tyczynie

Na podstawie ań. l8 ust' 2 pkt. 9 ppkt' f ustawy z dnja 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /tekstjednolity DZ. U' z200l roku nr l42,poz' l59l z póŹrmiejsz}nri zrnianamV

Rado Grnir1 uchrł ala. .o naslępu_le'

$ l. Gmina RoŹwienica przystępuje do okręgowej SpołdzieLni Teiefonicznej w Tyczynie,
obejmującej obszar gmin w województwa podkarpackiego'

$ 2. Szczegoloił'e zasady dzia1ania okręgol.vc'j Społdzielni Telefonicznej okeś1one są
' w statucię, który stanowi zĄcznik nr l do niniejszej uchlvĄ.

$ 3. Gminę Roźwienica w okręgorł,ej SpoldzieJni Telefonicznej reprezentować będzie:

a) wójt Gminy RoŹwięnica - Tonlasz Kot]iński

$ ,l. Wykonanie uchwa]v powierza się Wójtowi Gminy'

$ 5. Uchwała w chodzi w zycie z dniem pod]ęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr
246rtXVII/2009
Rady Gminy w Roźvienicy
z dnia 10 listopada 2009 r.

STATUT
- oKRĘGowEJ SPOŁDZIELNI

TELEFONICZNEJ
w Tyczynie

Tekst jednoliĘ: 2009 rok



statut okęgowej spółdzie]nj Te]efonicznej w Tyczynie

PREAMBUŁA

Spółtlzielnia może zrzeszać nieograniczoną Iiczbę osób, zntieniajqcych w czasie
swói skład osobowy i wielkość funttuszu urlziałowego, WspóInq działalność
gospothrczą członków prowadzi w iclt interesie, oni też są właścicielami jej majątku.
W razie potrzeby i w oparciu o realne możliwości prowadzi także działalność
społecznq i oświałową wśród członków na rzecz iclt i śrotlowiska.



statut okręgowej spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie

Dział I
Postanowienia ogólne

s1

l . Spółdzielnia nosi naŻwę okręgowa spółdzielnia Te]eloniczna rv Tyczynie, w dalszym ciągu zwana

''Spółdzie1nia"'.
2. Siedzibą Spółdzielni jest Tyczyn' adres siedzibyl 36-020 Tyczyn' u]' Kościuszki 8.

3' Terenem działania jest cały kraj i zagranlca. r,,' zakresie dziala]ności wymaga.jącej szczególnych
zezrvoleń - teren objęly takimi zezrlo1eniani'

J C' J5 trudni. Spóldzi<l-ijc" nieoelal '.zon;'
5. Spóldzielnia posiada osobowość prarvlą idziała na podstawie unormowań niniejszego statutu,

przepisów Prarł'a spółdzielczego oraz innych ustaw. które bezpośrednio dotyczą spraw Spółdzielni,
a icl'] treść nie została w Statucie urvzg]ędn]ona'

- 6' Spółdzielnia posiadal
a. NIP: 813-02-68-515.
b. REGON: 690014750.
c. KRS:000019o44o

r 2

celem spółdzielni jest podniesienie poziomu zycia. gospodalowania i funkcjonowania cz1oŃów
popĘez un']oż1i\\'ienie korzystania z \\'szechstroilych usług telekomunikacyjn1'ch i inlych rrsług z
nini związanych.

'sl

l ' PrŻedmiotęm działalności SpółdzieIni .jcst (według kodóW Polskiej Klasyfikacji Działalnoścj PKD
2001 ):

|8'12 Z Pozoltałe drulolranie
l8'l3'Z Działalność usJugowa z\\.iązana z przygo1o*).wanięn do druku
18.14'Z Intloligatorst\ło i podobne usługi
18.20'Z Reprodukcjazapisanychnośnikówinformacji
23'32.Z Produkcja cegieł' dachówęk i materiałów budowlanych z wypalanej gliny
Ż3'61.Z Plodukcja \ryIobów budow]aiych Z betonu
23 '6)'Z Produkcja rłyrobórv budowlan'Y_ch Z gipsu
Ż6)0'Z ProdukcjasprzętutelekomrLnikacyjnego
4] '2a.Z Roboty budowlane zviązane z'e rvznoszeniem budyŃów mieszka]nych i

niemieszkalnych
42'22'Z Roboty zwiąŻane Ż budo\łą linii telękomunikac1jnych i e1ektroenergelycznych
13.II'Z Rozbiórka i burzenie obiek1ów budo! anych
43'l2'z Prz-Y_goto\Ą'anieterenupodbLldo\\'e
43'l3'Z wykoni.$'anieu,akopórłirvierceńgeo]ogicznyc1r
13'21'Z wykon)v'anieinsta]acjje]ektrycŻn}'ch
43.22.2 Wykonl,vanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazow"vch i

klimatyzacyjnych



43'29'Z wykonywaniepozostałvchinstalac1ibudowlanych
43'3).Z Tynłowanie
43 '32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43'33.Z Posadzkarstwo;tapetowaniejob]icowlva]']ieścian
Ą}'3Ą'l M"]orłarrie i ._llen e

43-j9'z wykon}T'aniepozostalychrobótbudorvlanychi\ł)kończenjo$'ach
13'91'Z Wykonywaniekonstrukcjiipokrycdachorł'vch
43.99'Z Pozostałe specjalistyczne roboty budo\\'lane, gdzie jndziej nie sk1asyfikorł,ane
46'52'Z splzedaż huńowa splzętu elektlonicznego i telekomunikac)anego oraz cŻęści do niego
46.90'Z sprzedaŹhu]1owaniewyspecjalizowana
47.42'Z Sprzedaż deia]iczna splzętu le]ekomunikac1,jnego prowadzona u, wyspecjalizorłanych

sklepach
4'7 '91.z Sprzedaż deta]iczna prowadzona przez domv sprzedaŹ1' rł'vs1,łko''vej ]ub Internet
19'41.Z Transpoń dlogo$T towalów
5 8 ' l9.Z Pozosu]a działalność u]'da$łljcza
ó1'10.Z Działalnośćrvzakresietelekomunikacjiprzewodorł,ej
6I '20.Z Działalnośó w Zakresjc tcJckomunikacji bczprzelvodo\Ą,ej z rłyłączeniem

.clcl,orn rnlka\ji cdn.tdr.lc:

6l.90'Z Działalnośćwzakresiepozostalejte]ekonunikacji
dal'Z Dzia'a]lo.c zrłiąz.'rl a u opro3l.mrorv"n iem
O'a2'Z Dzialalność związana u doladztwem !v zak.esie informatyki
62'03.z Działalnośó związana z zarządzaniem $ządzeniaml informatycznymi
62'09.Z Pozostała działalność usługowa \ł Żakresie techno]ogii infomat}cznych
63.11.2 Przctwarzanie danyoh; zarza3lzanie slionami internetow,vmi ( hosting) i podobna

działa1ność
63'I2'z Działalnośćportalijntęmeto\rych
68.20 'z Wynajen izarządzanje nieruchomościani własnymj ]ub dzielżawionymi
7l 'l1 'Z Działa]ność w zakresie architektury
11'l2'.Z Dzjała]ność rv zakresie inŻ)'nierji i zrł'iązane z nią doradztwo techniczne
11'20.B PozosrałebadaniaianalizYtcchniczne
72'19'Z Badania nauko\Ą'e ipraoe rozwojolve lv dziedzinie pozostałycl] nauk przyrodniczych i

technicznych
14'10'Z działalnośćwzakresie specja]istycznegoplojektowania
'74'9o'Z pozostała dŻia]alność prolesjonalna' naukorva i techniczna' gdzie indziej nie

sklasyfikowana
'77.12'Z \V!'najęm i dzierŻawa pozostalych pojazdórv samochodowych, z wyłączeniem

n_oloc\ kli
11'32'Z Wynajem i dzierżawa maszy-n i urządzeń budorvlaliych
11.39'Z Wynajem i dzjerżawa pozostałych maszyn' urządzeń oraz dóbr materialnych' gdzie

indziej nie sklasl'fi ltowanych
81'30'Z Działalność us}ugolva zrł'iązana z zagospodarowaniem terenów Żieleni

82'2a.Z Działa]ność centrów tę]elonicznych (call centei )

823a.Z Działalność zu'iązana z organizacj ą rargów' rłysta\ł'i koDgleso\\

2' Spó}dzielnia współpracu'je z inn)'ni spóldzielnia]nj tclęlonicŻl]yllli, Minislerstwem Łączności,

Telekomunlkacją Polską SA oraz z inn1rli podmiotami.

Slalut okręgowej spóldzieln] Te|€fon]cznej \ł T!cŻ)łrje

s1
Zmiany Statutu spółdzielni *ymagają uchrł'a}y_ zebrania plŻedstawicieii podjętej rł'iększością 2/3

głosów.



statut okęgowej Spółdzielni Te efonicznej w T}cŻ}nje

Dział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

ss

]. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne mające zamiar kożystania z
usług telekomunikacyjnych'

2' osoby fizyczne nie posiadające pełnej zdolności do czymości prawnych nie niogą być członkami
organórł'Spółdzielni. a rv Zebraniach Grup CzJonkowskich brać udział uyłącznie przez swoich
przedstawicieli ustawowych.

3' WaruŃiem przyjęcia w poczet człoŃórv .jest Złożęnie deklaracji członłowskJej na piśmie'
podpisanej przez przystępującego. Deklaracja nrusi Za\Ą'ierać: imię 1nazrvisko przystępującego oraz
mlejsce j.-go zanjeszkania 1ub nazrłę oraz adres siedziby osoby prarł,nej, lłysokość uiszczanego

wpisowego, ilość i\ł'ańość zadeklłowanych udzjałóW' ola.eślenie wnoszonych rvkładów iicb
waltoścj oraz moźe wskazac osobę, któiej Spółdzie]nia jest zobowiązana po śmierci rłypłacić
udziały' ntedy prawo z tego t}tułu nje nalezy do spadku' Dek]aracja powinna ró\\'lież zawielać

telminy uiszczenia wpisowego i wniesienia udziałów oraz wkładó!v'

só

1' CzłoŃórv Spółdzielni prą,jmuje Rada Nadzorcza w foulie uchwaly. Uchrvała powinrra być podjęta

w ciągu trŻech miesięc1' od dnia złożenia deklaracii.

2' Prz1jęcie porł'1nno być potwierdzone na deklaracji podpisen dr.vóch człorrkórv Zarządrr lub osób do

tego uporvaŹnionych przez Zarząd z podaniem daty uchwały o przy.jęciu' obowiązuje to róWnież

przy zmianie w;'sokości zadekIarowanych udziałów.

3' o uc1rwa]e o pz1jęciu !v pocŻet cŻlonków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresorłany

powinien być za''viadomiony' \ł ciągu ] tygod]ri od dnia jej porlzięcia. Zawjadomjenie o odmowie

zatr"er"ć porrjrno p'>eTnę L1a'ddl'je' :e'

4. odwołalie od decyzji odmav,iającej przyjęcia rł'nosi się do Zebrallia Przedsta$icjeli w ciągu dwóch

tygodni od dnia otrzvma]T ja zawiadomienia. Zebralrie Przedstarvjcieli podejmuje uchwałę w tej

sprawie na najb]izszym posiedŻeniu'

ś7

1' Cz]onkorł'i Spó1dzielnl prz1'sługują nestępujące prawa:

] ) ' 
uczestniczenia rłe rvłaścirłyc]r zebraniach Z głosem decydującym irównym innym culonkom z

zastrŻeżeniem s 5 ust'2,

2)'rłybierania i b,vcia rł1bieranym do organów Spółdzielni (czyme 1bierne prawo w1'borcze) z

zastrzeżen jem dokonanyn \\ryżei,



stafut okęgowej SpółdŻielni Telelon]cznej W TycŻFie

3).prawo do czynnego udziału rv Źyciu Spółdzielni. zglaszania rvnioskórł iżądania od organólv

Spółdzieln1 inlonnacii o działalności Spółdzie1ni. w}nikach bieŹącej działa]ności oraz

zamierzeniach na przyszłość,

:l). prawo do zwrotu udziałów po ustaniu członkostrł'a.

5). pia\\o do zwrotu udziałórv ponadobowiązkorvy_ch'

6)' prarvo do \\,ystępowańia ze Spółdzielni po zlożeniu rł1powiedzenia w fbrnrie pisemne1'

7)' prarvo do przegląd;Lnia rejeslrrr Spółdzielni,
8)' prawo do otrz.vmanja na ządanię odpisu obor.viązującego Statutu oraz zaznajomienia się z

regulaminami rłydanymi na podstawie Statutu,
9). Prawo do wglądu w leksty uchwał organów Spółdz1elni' rocznych sprawozdań finansow1,ch,

protokołó\ł'obrad olganów Spółdzielni, protokołów ]ustracji' umów zawieranych przez
SpółdzieLrrię z osobani trzecimi'

l0)' prawo do uczes1niczenia lv podzialc nadrł,rzki bilansorvej (dy'r.videlda),

11). pra\\'o do od\\ob1\'ania się od uchwał .'v sprarvach między członkiem a Spóldzielnią w

postępo\\'aniu weuł]ątrzspółdzielcz1m.

12)' prau'o do uczeshliczenia W posiedzeniaoh organórv Spółdzielni w tlakcie rozpatn$'ania spnw

bezpośrednio jego dotycząc)'ch.

l3)' pra\.vo do dochodŻenia srł-lch prarv na drodze sądowej.

l4). prawo do zaskażania do sądu uchwał}, Zebmnia PlŻedstawicieli z powodu jej niezgodności z

prawem lub postanowieniami SlatutLr,

15)' pmwo do tego, aby być we właści$\' sposób i w nieprzekaczalnych terminach zawiadomiony o

stoso['nych sp.a\ł'ach zwiazanych z lunkcjonorvanien Spóidzielni'

1ó)' pra\ł'o do korzystanja ze szczególnvcl'r regulacji przepisów podatkow}'ch wobec członkólv

Spółdzielni.

17)' pm\\o do udziału w maiątku spó}dZielni po lik\\idacji'
18)' Prarł'o do udziału byłego cŻłonka w majątku likrł'idorvanej Spółdzlelni' w przypadku, gdy

zgodnie z uchrłała ostatniego Zebrania Przedsta\"_icieli pozostaly majątek ma być w całości Iub

w części podzielony między członkórv. pod warunk]em. ze do chrvili przejścia a]bo postawienia
SpółdŻjelni \ł'stan lik$'idacji nie \Ą}'p]acono \\,sz-Ystkich udziałóW.

19). prauo do wl]oszenia \Ąłładów żeczo$)ch ipieniężnych.

20). prawo do korzyści finanso\Ą!cl'] z t)'tulu rvnoszenia ll'kładórv'

21). prarr'o do rvnoszenia udziałów ponadobowiązkow1'ch i do korzyści finanso\rych Ż tego łtułu'
22). prarł'o do kolzystalia Z wszechstronn}ch usług te]ekomunikac'nych świadcŻonych przez

Spółdzie1nię'

23)' prawo do kolzystania z bezpłatnych połączeń telelonicznych poniędzy abonentami Spóldzielni,

na \ł,alunkach oloeś]on}'ch plzez Radę NadZorozą- pra\lo do kor7_vstania z zastępst\\'a spółdzje1ni

rł' zakesie załatrł'iania spla\\' b!1ow}ch' hand]ow)'ch i nlalkctingo\ł}ch człol*orł,

2:l). prarvo do korzystania z in]]ych usług Spó1dzieLni świadczonych i dostępnych człoŃom na mocy

uchrł,ał Zebrania Przedstawicie1i.

25)' pra\ro do uzyskania pornocy dolaŹne] lub wsparcia rl u-lpadkach losorłych nie dot'Yczących

r1zyka dzia1alności meLa1or}cznej \\, Zakręsie usLl]on)!n przc7 Zebranie Plzedstawicieli'



siatut okęgowej spółdŻielnj Te]efoniczn€j w Tycz}nie

26). Prawo do korzystania na Zebraniu Przedslarvicicli na własny koszt z ponrocy prawnej 1ub

pomocy ekspena, przy czym osoby te nle są uprawnione do zabierania głosu.

z' Spółdzielnia może odmó!łić cŻło.ło\łi na piśmie wglądu do unów zawieranych z osobami
trzecimj' o czym mo\\'a w ust. l ' pkt 9)., jeŹeli naruszyłoby io prawa lych osób lub jeŹeli istnieje
uzasadniona obawa, że członęk $}korzysta pozyskane inlonnacje w celaclr sprzecznych z
intelesem Spóldzielni i przez to w1'rządzi Spółdzielni aaczną szkodę. członek, któremu
odmówiono wglądu moze w termjnię 7 dni od dnia doręczenia mu pisemnej odmowy Żłożyć
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzie]ni do udostępnienia tych umów.

lli

Członek jest zobowiązany do:

1). zadeklarowania udziałów czlonkowskich stosownie do postano\\,jeIi statutu i ich \łplacenia w

oznaczonym tęrmjnie lub wcześniej. na wez,"ł'anie wlaściwego organu Spółdzielni'

2)' uiszczenia rłpisowego'

3)' ucŻestniczenia W pokrywaniu stlat Spółdzielni do rłysokości zadeklaro\'a.nych udziałów, także po

wystęieniu ze Spółdzielni na zasadach przewidzianych pŹepisami prawa i niniejszego Statutu,

4). stosolvania się do postanowień Slatulu i uoIlrł,ał organólv Spółdzielnj,

5). zaniechania dŻialań niekolzystnych d]a Spółdzielni'

6)' pisemnego powiadamiania Spółdzielni o każdorazowej znrialie danych osoborłych zawańych \ł

dek1aracji członkorł'skiej,

7). wspó}pracy ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i elektyrvnościjej działania,

8)' dbania o dobro i roz\rój spółdzielni. o poszanowalie .iej nienia i o jego zabezpieczenie'

9)' dokonywania terminou,}ch rozliczeń Ze spółdzie1nią

10)' obowiąZek śrvjadczenja pracy społecznej na rzecz Spółdzielni w zakresię okeślonym pżez

Zebranie Przedstau,icię]i'

Dział III
Wpisowe, udZiały i wkłady

se

]. wpiso\\'e osoby fizycznej w-Ynosi 10,00 zł ipouinno być uiszczone nie póŹniej niż w ciryu 14 drri

od chwili doręczenia zarł'iadomienja o prz-r'jęciu \ł poczet czlonkó\Ą'Spółdzielni.

2' Wpiso\\,e osoby prarvnej wynosl ]000'00 zł i powinno być uiszczone nle później niz w ciągu 30 dni

od ch\łili doręczania Zawiadomienia o prz1'jęciu w pocze1członków SpóJdzielni'
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1' Udzjał podsta\ł,owy w)'nosi ]00'00 zł' osoba fizyczna zobowiąZana.jest Zadeklarować przynajmnjej

jeden udział, osoba prarł,na przynajmniej 50 r'rdziałów'

2' Zadeklarowane udziały płalne są W ralach i terminach określonych vzez ZaŻa.d Spółdzielni' Rada

Nadzorcza moŹe w szczegóLnyclr przypadkach odrocz-vc rvpłatę zadeklarorvanych udziałów nje

dIUzą ]ednaK nlz Ó nlles]ac)'

3' UdŻiały ponadobowiązkowe nogą być wnoszone w kazd'vm czasie po uprzednim zadek1alowaniLt

ich na piśmie' Rada Nadzorcza moŹe okeślić gómą granicę ilości posiadanych udziałów

ponadobowiązkow1ch W przypadku nierł,płaccnia Zadeklarowanych udzia}órv Rada Nadzorcza

podejmie decyzję o *ykluczeniu lub u1keśleniu członka z rejestn] Spółdzielni' w Ża]ezności od

tego. czy pŻycŻyna niewpłacenia była zawiniona czy nlezawiniona. W kźdym przypadku członek

zostanle wcześniej rł'ezrł,any pisemnie do dokonania rł'płat'v lv dodalkow1,m terminię onz
poinformowany'o ewentualn}'oh skulkach niew'}'\!ia.Zania się Z powinności'

Rada Nadzorcza moŻe ló\\'nieŻ zasiosować inne środkj jakl zalr'ieszenie prawa korzystania ze

świadczeń Spóldzie1ni 1ub rł1znaczenie oborvlązku zadeklaro\ł'ania w następnym okesię czasu

większej ilości udzialórv albo też *Jznaczenję oborvia3ku Z\lrotu kwoty odsetek od kredytu

zaciągniętego przęz spółdzielnię w miejsce nielvpłaconej kwoty udziałów'

4' \jetvpłacenie w terminle zadeklarowan1'ch udziałórł,rł1lilucza nlozlilvość uczestniczenia członka w

podziale nadrłyżki bilansowęj oraz uzyskanla inrryc1r korzi'ści finansorłych'

Slatut okręgolvej spó]dz]elni Telefonicznej !V Tycz}'nje

s t1

1. Członek Spółdzie1nl ]1ie InoŻe Ządac z\ł'rotu \Ą'płal dokonanych na udziały obowiązkowe przed

ustaniem człor iost$'a'

2.

3.

Udziały bylego członła w1'płacane są na podstawie zatrł'ierdzonego bilansu za ten rok' w którym

ustało jego cŻłonkostu'o w Spółdzielni' W\'płata powinna nastą]ić w ratach półrocznych nie póŹniej

niz po up\rvie 5 lat od chwili pr4jęcia Żądania. spółdzie]nia prz-v rr'rpłacie należności Z t}tułu

udziałórv moze dokonać potrapenia rosŻczeti rĄ'1l']ika.ja.cych Z jej statutowej działalności bez

lr1gled_ nJ tśrm.n\ i.h pl"lnoici

Udziały ponadoborviązkorłe rłrypłacane b1'ć nrogą r'v cŻasie ffwania człoŃostwa rv sposób i w
tęrminach okJeślonych uchwałą Rady Nadzorczej. na podstarł'ie zatwierdzonego bilansu za tęn rok'

którynl zostało Żgłoszone Źądanie iw czasie nic dłuzszym niz 10lat'

$ 12

Wkłady rzeczowe i pienięŻne wnoszone są na w]asnośc SpółdŻielni' Rada Nadzolcza uslala gómą

granicę rval1ości wnoszonych układórv' Wk1ady rzeczowe rv1cenja się \ł'edług Wartości

przedstawionych rachriŃów i laktur 1ub rv przypadku jch braku na podstawie \ĄTceny żeczoznawcy.

Ządanie zwrotu wkładórv rzeczor1vch lub ich ló$'no\\'ańości można rvnosić rłyłącznie w w]'padku

likwidacij lub po uslaniu członkostwa' Zwlot naslępr]je w terminie nie dłuższym niż 5 lat. Zwrotu
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\ł'kładów pjeniężlrych moŻna Źądać W cŻasię trwania członkostwa na piśmie' co najmniej 3 mlesiące

przed końcem loku obrachunkowego.

Równiez Uchwa]ą Rady Nadzorczej ustala się RJsokośc locznego oplocento\ł'ania wkładów izasady
Z\\,'rotu wkładóW pienięznych Ż lym jednak. ze u']'płata w ratach półrocznych nie noze odb1.wać się w
tęrminie dłuŻszvm niŹ ] lata'

Dzia I IV
Ustanie członkostwa

"s 
l3

Członłostwo rł Spółdzielni ustaję na skuteki

l)' \\ystąrienie członka.

2)' lłryk1r-rczenie człoŃa,

3)' rr'ykreślenie członka,

4). skreśIenie członka'

s ].ł

1' Członek moŻe \ł'Ystą)ić ze Spółdzielni za rr1'por.viedzeniem złożonym Zarządowi rv nriesiącu

grudniu każdego roku, klóre pod rygorem niel'"ażlrości powinno być dokonane na pisnlie'

2' okres qł,powiedzenja rłynosi l rok od dnia złozenia rł-rpowiedzen]a'

3. Za datę \łTstapienia czlonka ze Spółdzielni ulvaża sję następnym dzleń po up\łv'ie okesu

rłypowiedzenia'
,l. wyslępujący Ze Spółdzielni uczestniozy w jej stlatach porvslał1'ch w t)'m roku, jak gdyby był nadal

jej człoŃjern' Nie ucuestniczY nalomiasl $r slratach po\Ą'slałych w loku prz}'Stą]ienia do

Spółdzielni'

$ l5

1.Cz]onek noże b}'c \qkluczony ze Spółdzielnl u prz'vpadku:

1). Jeżeli umyślnie działa na szkodę Spółdzielni lub działa wblew jej interesom, w tym ró\\'llieŻ

prowadzi konłurencyjną działa1ność gospodaIcZą albo dopuszcza sję rażącego niedbalst\\a,

2). Jezeli uporcz1rł'ie lub W sposób zawiniony uchyla się od r1"vkon'vrvania obowiązków okreśJonych

w Par'8. Statutu. w inl]ych Poslano\ł,ieniach Statutu lub narusza dobre obycza.je'

2. \Vykluczenie moŻe nastą]ić \v szczegóLnoścj. gdy członek:

l)' śrviadomie szkodzi Spółdzie1ni lub działa wblew je.j inteleson'].

2). powaŻnie narusza zasady rvspółżycia społecznego.

3). upolc4'wie narusza postano\\'ienia Statulu. regLllaInjnów i inn,vch tichwał organów Spółdzie1ni,

4)' utlacił prawa ob)Natelskie.
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5)' uporcz}.wie uchy]a się od wykonywania jstotnych 7obou'jąZań wobęc Spółdzielni'

ó.) świadom1e wprowadza Spółdzieln]ę w b1ad w celu rrabycia określonych upra\\nien'

' 
t6

l' Członek Spółdzielni nie w1'konujący oborviązków statuto\łrych z plzycz\D przez niego nie

zarvinionyclr moze byc pozbawiotly członkostrva przez rł1kreślenie z rejestru członłórł' Spółdzielnl'

2' Wykreślenie moze Ilastą)ić w sŻczególności' gdy członek:

a)' nie !Ęłacił w terminie wpisorł'ego lub udziału. z przyczyn ezawinionych, pomimo \Ą1czerpanJa

procedur określonej w s l0 ust.3 Sratutu'

b)' 11,'-iechał na stale za granicę_

c). przeb1"rł'a na stałe w Zak]adzie zamknięt}'n.

d)'rv sposób trwały nie korzysta z usług SpółdZie]nj'

s l7

Wykluczenia lub u}kreślenia czloŃa z lejestru dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały
po uprzednirn ul.luchari.r w1:airien /d nle-cso\^anego.

Wykluczenie lub rłrykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członłowi na piśmie
zawiadomjenja o uykreśleniu bądŹ \łyk]uczeniu rłlaz z uzasadnienlem i pouczeniem o tr'vbie i
terminie wniesienia odrvołania' Zarviadomierrie Zwlócone na skutek nie Żglaszenia przez
członka zmiany podanego przez niego adresi] ma moc prarvną doręczenia.
\\rykluczonemu lub tykleślonemu członkowi Spółdzielni przysłLrguje odwołanie do Zebrania
Przedsta\\'icjel] rł' ciąu 30 dni od dnia olrz-vmanja zawiadomienja o 1r'kluczeniu lub
rłykreśleniu oraz prawo uczestniczenia rł jego obradach przy lozpatrynvaniLl odwołania ijego
popieranie'odu'ołanie po*'inno być Iozpatfzone na najbliższynr Zebraniu Przedstawjcieli,
jeżeli Zostało złoŹonę co najmniej na 30 dni przed jego zu'ołaniem.o terminie Zebrania
Przedstarvjcieli od\Ą,oluja.cy się porvinien być zawiadomiony pod rł'skazanym przez niego
ad e<em co Dajl)lriśj na 

_ 
dni przed t1n'erm''lern'

2.

L

L

st8
CzłoŃa Spółdzielni skreśla z rejesLru cz}oŃów Spółdzielni Zafząd w w]'padku jego śmięrci ze

skutkiem od dnia, w którym nastąrila śmjelć' a gdy chodzi o osobę plawną - zę skutkiem od dnia jej

ustania Lub wskutek dokonanego plzez niego rł'r''porviedzenia

il9

W razie otu'afcia liklvidacji rv ciągu sześciu miesięcy Lub wszczęcia postęporłan1a upadłościowego w

ciągu t'oku od dnia. w któryln cŻłonek przesla} na]eŻeć do Spółdzielni, oborviązany jest on wobec

Spółdzielnj do uczestniczenia rv poĘlł'aniu jej s{ral. tak 'jak gdyb!' był nadal członkiem'
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Dzial V
Postępowanie wervnątrzspółdzielcze i zaskarżenie uchwaĘ do sądu.

$20

l' od uchwał w spmwach w1'nikających ze stosurrku człoŃostu'a sluŹy człoŃowi odwołanie

jednoinstancyjne rł, postęporvaniu \łewnątrŻspółdŻielcŻym' Uchvały porł'inny być dolęczane na

piśrnie w teminach okeślonych w Ustawie lub Statucie izarł'ierać pouczenie o prawie odlvołania

od uchwały. Tetmin do rł,niesienia odrvołania biegnie od dnia za\Ą'iadomjenja cŻłoŃa o uchwale w
cpocob rrs\az"l 1 rł 1:r'c: '/\ n Sli]lJc'e

2' od każdej uchwały Zarządu w splawac]'i pomiędzy człor'*ien a Spółdzie]nią członek moŻe

odwołać się do Rady Nadzorczej w termjnie 14 dni od dnia za\.viadomienia o treści uchwaĘ nle

póŹniej jednak. niż rv 3 miesiące od dnia jej pod.jęcia' Rada Nadzorcza jest zobo\ł'iązana iozpatrzyć

odwołanie cułonka w ciągu 3 nrlesięcy od dniajego lł'niesienia.

3' od każdej uchrrał'v Rady Nadzorczej rł' sprarvaoh pomiędŻy cŻłonkjem a Spółdzielnią cŻłonek

może wnieść odwołanie w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego do Zebrania

Przedstawicieli W telminie 30 dt'ii od dnia zarviadomienia o treści uchwab' Zebranie Przedsta$'icielj

rozpatruje odu'ołanie na najb]izszym posiedzeniu pod warunkjem. że Zostało złoŻone co najmniej

l a 30 dr' pr.z cd enI.nen]-ego/\^l.ld'lić'

4' odrł'ołanje u'nosi się na piśnrie bezpośrednio do Rady )'Jadzorczej ]ub Zebrania Przedsta\ł'icieli'

Zaintercsou,a|j nrają pralvo uczestniczyć rv tej części obrad która ich dotyczy i przedstalł'ió slvoje

racje. Żarząd zawiadamia człoŃa o terninie posiedzenia właścirvego olganu na pjsm]e' co najnlniej

7 dnj napżód'
j. o rozstlz'vgnięciu !ł'sprawię od\'vołania rvłaści\Ąl'organ zarriadamja zainteresowanego pisemnie rv

tenninie 2 tygodni' Pismo zawierac powinno uzasadnienie roŻstlz'vgnięcia'

6. organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie \lniesione po upbwie statutoh'ęgo tęIminu'

iezeli opóŹlrienie nie przekracza 6 miesięcy. a odrvołując1' się usprarviedliwił je lv.vjątko\ynri

okolicznościami'
7' Postanowie]lja statutu o poslępowaniu weunątrzspółdzielcz1'm nie mogą ograniczać dochodzenia

przez członków ich praw na drodŻe sądowej' W wypadku Zaskarżenia pftez czlonka uchwĄ w
postępowaniu ['eu'nątrzspółdzieLczym i sądo\łym' postęporł'anie \\'ewnątŹspółdŻie1cze u]ega

umorzeniu,
8' W wypadku wniesienia przez ozłonka odrr,ołania W postępo!łaniu wewnątrzspółdzielczym bjeg

przedawnie ia i terminów zawjtych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania,
jednakże przeZ okres nje d}Lrzszy niż rok od dnia. rr'klórym organ odrł'ołarł'czy powinjen rozpatrzyć
odwołanie'

9' Członek Spółdzielni ma piau'o zaskalŹyć uchwałę Rady Nadzorczej rv sprarvie o \ĄYkeśleniu ]ub

wykluczeniu do sądu w terminię sześciu Rgodni od dnia doręczenia mu uchwały z uzasadnieniem.

W rł-rpadku bezskutecznego upłyu.u ternlinu do rozpalrzenia odwołanja pŹez Zebranie

Plzedsrarvicieli' termin do ZaskarŹenia do sądu uchlł'ały'Rady Nadzorczej biegnie od dnia' rł
któryrn odrł,oianie porł'inno być najpóŹniej roZpa!]'Żone

]0'wykluczenię albo \rykleśIenie staje się skuleczne z ch\\'ilą:
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1)' Bezskutecznego upły\Ąlr terminu do Żaskarżenia do sądtt uchwały Rady Nadzorczej'
chyba' ze cŻłonek przed upływern tego terminu wnjósł odrł'ołanię od uchlvaĘ Rady do
Zebrania Przedstawicieli-
2)' Bezskutecznego up}y''\ł teminu do zaskarżenia do sądu uchwaĘ Zebrania
Przedstawicieli.
3)' Prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o rrchy'lenie uchwały Rady Nadzorczej
albo Zgromadzenia Przedstarłicieli'

l1'Uchrvała Zebrania Przedstawicieli sprzeczna z postanowjeniami statutu ba3ź
dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrz1rvdzenie jej
członka może być Żaskarżona do sądu z porł'ództwa zarządu lub cŻ]onka o uchylenie uchu'ały'
orzeczenie sądu ustalające nieistnienie aIbo niervażność uchwały Zebrania Przedstawicieli ba3ź
uchy]ające uch\\'ałę nla moc pra\ł'ną względem \vsz}slkic]'] cZłonków Spółdzięlni oraz wszystkich
jej organów'

12' Porvództrvo o itchy1elie uchwaly Zebrania Przedstawicieli powinno być wniesione rv ciągu sŻeściu
qgodni od dn1a odbycia Zeblania PIzedstawicieli' jezeli zaś powództ\Ą'o rł'nosi członek -
przedstawiciel njeobecny na Zebraniu Przedstawicie]i na skutek jego rvadlirvego z''vołania _ lv
cjągu sześciu tygodni od dnia powzięcia lr,iadomości przez tego członka o uchwale' nie później
jednak niż przed upłyrł,em roku od dnja odbycia Zebrania' Jeś]i Llstawa lub Statut $,magają
zawiadomienia człoŃa o uchwale' teImin sześciotygodniolły blegnie od dnia tego za*'iadomienia
dokonanego w sposób wskazany w Statucie'

Dzial Vl
organy Spóldzielni

Rozdział I' Zasady ogólne

s2l

1' organami Spóldzielni są:

1 )' Zebianie Przędslawicieli.

2). Rada Nadzorcza,

)1' 7 al ząd.

4)' Zebrania Grup CzłoŃowskich.

2' W)'bory do organów' o których mowa W usl'l. pkt l,2 i] dokonywane sąw głosowaniu tajnym

spośród nieograniczonej liczby kand)'datórv' tjdwołanje cZ]oŃa organll następuje także w

głosorłaniu tajnym'

3. Do organów Spółdzielni wchodzą zgłoszeni kandydaci, którzy uz-Yskali naju'iększą liczbę oddanych

głosów.

4. Przy obliczaniu lr'ymaganej wlększości głosórv przy rł'yborach do organólv Spółdzlelni i przy

podejmowaniu innych uchwał pIzez olgany SpółdŻielni uwzg]ęd]lia się tylko glosy oddane za i

przeci\\ uch\tale.

5' Tryb zwo$vania posjedzeń olganów Spółdzie1ni oraz sposób i waIunki podejmou'ania uchwał

plzez te olgany okleś]a Statut olaz przelvidziane rv ninr regulaminy tych organów'
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Rozdział II. Zebra nie Przedstawicieli

s22

1. Zebranię PrzedstawjcieLijest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Zebranie Przedstawicieli składa się z przedslalvicieli lv1branych przez Zebrania Grup

Członkorvskjch. Liczba prŻeds|awicieli nie Iloze być mniejsza od;10 osób.

3. Mandat przedstawiciela jest wazny przez okres 5 lat.

4' Ilośó przedstawicieli do wyboru przez poszczególne Zebrania Grup CzłoŃowskich okleśla uchwała

Rady Nadzorczej' proporcjonalnie do liczby cz1onkórv Spółdzielni i pŻy zachowaniu zasady' że

kaŹde zcbranie Glup1, CŻłonkóN \Ą}biera co najnniej jednego przedstawiciela

5' Przedstawicieleln moźe być t,vlko członek Spółdzielni posiada.jący udział człoŃowski'
Przedstarł'icie] noże brać udział w Zebranju PrŻedstawicie1i ty]ko osobiście z prawem jednego

głosu' W Zebraniu Przedstarł'icieli nają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawjciele

związku rewiz11nego. w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz plŻedsta\łiciele Kłajolł'ej Rady

Spółdziclczei' osobv prarvr,e uczestniczą w Zeblaniu Przcdsta\\icieli popŹez swoich

pełnomocnikórv'
6, Uchrł,aly Wa]nego ZglomadŻenie obowiąŻują \\,szys{kich członków Spółdzie1ni olaŻ wszystkie jej

organy. Uchrł'ała sprzeczna z usta\łJąjest niewaŻna'

s23

Do rvłaścirvości Zebrania Przedsta$,icieii Da]eząi

1). uchrł,alanie kierunkóu' rozwoju działalności gospodarczej. spo}ecznej 1kultura1nej'

2)' roŻpatr}Ąvanie sprawozdatl Rady Nadzorczej, Zat\Ą'ie.dzanje splawozdań rocznych i sprawozdań

finansow1'ch oraz podejmorvanie uclrwał co do rł'niosków człoŃów Spółdzielni' Rady

Nadzorczej lub ZarŻądu w rych sprarł'ach i udzie]anie absolutorium człoŃom Zarządu z

moŻ1jNoścją odwołanja tych. którym nie udzie]i]o absolutorium'

])' IoZpatłĄ\,anje rvniosków rvynikających z przedslawionego prolokołu po1ustracyjnego z

działalności Spóldzielni oraz pode.jmolłanie uch\ł'al w t}m zakresie,

4). podejmo\łanje uchwał w sprau'ie podziału nadrłyżki bilansorł'ej (doohodu ogólnego) lub

sposobu pokrycia strat,

5)' podejmowan1e uch''vał rv sprarł'ie zbycia nieruclromości. zbycia zakładu lub irrnej w1'odrębnionej

jednostki organizac nej,

6)' oŻnaczenie naj\ryŻszej sun']y zobo\\,iąŻń. jaką Spóldzielnia moŻe zaciągnaś,

7). podejmowanie uch[,ał w spmwje prz}'stępowania do innych organizacji gospodarczych oraz

\łystępo\łania Z njcl],

8)' pode.jmowanie uchwał w sprawie po]ącZenia się Spółdzielni. podzlalu oraz likwidacji

Spółdzleln1,
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9)' rozpatrywanie \ł,postepowaniu \lewnątrzspółdZielczyl']1 odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

l0). uchwalanie zmian Statutu.

11). podejmolvanie uchwal w sprarvie przystpienia ]ub [J'slą]ienia Spółdzielni za zvł'lęku oraz
uporvażnienie Zarządu do podejmowania działań \ł'tym zakresie,

12)' wybór i odwoĘ'rłanie cZłonków Rady \\'drodze tajnego głosowania'

l3). uchrvalanie regulaminu Zebrania Przedsta*icicli.

1,1). t}bóI de]ega!ów na zjazd z\Ą,iązku' \!, któl'y'Il Spółdzielniajest zrzesŻona'

2' W zakresie właścirvości okeślonych N ust' 1 pkt'6 Zębranie Przędstarvicieli może podjąć uchwałę

uporvaŹniającą Zarząd do nabywania i zbywania akoji spółek akcyjnych do określonej wysokości

olaŻ upoważnić Radę Nadzorczą do podejmowan]a dec),Zji o prąstępo\Ą,aniu do wspó1nych

przedsięrvzięć gospodarczych z inn1'mi operalorani siecitelekomunikacyjnei'

s21

1' Zebranie Przedstawjcieli z\\Ółuje Zarząd r-o najmniej raz rł.roku. rv ciągu szesciu miesręcY po

zakonczcniu roLu obrachunk"rrcgo.

2' Ponadto Zębranie Przędstawjcieli porvinno być zrvołane ptzez Zarząd na żądanie Rady 1trb 1/3

przedstawicieli na Zebranie Przedslawicieli oraz Zebrań Grup CzłoŃorłskich obejmujących co

najmniej l/5 ogólnej liczby członkóu'Spóldzie1ni' Wniosek rvyrażający takie ządanie porł'inien być

złożony na piśmie z podaniem ceIu.

3' W przypadkach u,skazanych w ust'2 Zebranie Przedstarł'jcieli powinrro się odbyc najpożniej w ciągu

cztelech tygodnj od daty Żądania. Porządek obrad powinien Zalvierać sprawy zgłoszone ptzez

za-da jących zrvołania'

ś25

1' o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstau,icieli Zarząd porł'inien zawiadomić w sposób

pr4jęty rv Spó}dzielli wszvstkicl'] cz]onków. co najmniej na l4 dni przed terminem, a

pzedstarł'icieli ipełnomocnikórv osób prau'nych listami poleconyn']i. W tvm terminie zarłiadamia

się także związek lewiz;'jny' w którylrr Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajorvą Radę

spółdŻielcZą'

2. Uplawnjenj do ządania z\\,o]ania Zebrania Przedstarł'icięli mogą ządać zamieszczenia oznaczonych

spraw rv porządku obrad. w temjnje do 10 dni przed Zebraniem Przedstawicieli'

3' o zamieszcŻeniu dodatko\rych spraw w polządku c:brad Zarząd porvinien zawiadomić człoŃów i

osoby wskazane w ust. l co najmniej na 5 dlli przed odbyciem Zebrania Pżedstawicie1i'

,1' Zebranie Przedstawicieli naleŹycie zwołane jest zdolne do podjęcia uchwał wiaŻących Wszystkich

członkórv Spółdzielni plzy obecności co najnrniej polo\ł} \łJblanych przedsta\ł'icielj j

pełnornocników osób prarvnych' Uch*,ały moga być podejnlowane jed}'nie u' spra\\'ach objętych

porządkiem obrad'
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5' Zebranje PrŻedstawjcieli moze zqr'klą r.viększością glosów zmienic kolejność porządku obrad nie
moŹe jednak uzupeh]ić polządku obrad innyn]i sprawami'

"s 
]ó

1. Zebranie Przedstawicieli otwięra prze\ł'odnjcŻac}' Rad}' NadzolcŻej 1ub jego zastępca i zarządza

w)'bór pŹewodniczącego, Żastępcy przerł'odnlczagego. sekretalza i dwóch asesorów. Stalowią oni
prezydium' które kieru'je obradamj Zebrania Plzedstau'icieli'

2' Zebranje Przedstawicieli podejnuje uchwały zrł,lk}ą rviększościa- głosów, przy czym bierze się pod

uwagę głosy za i przeciw rtclrwa]e'

3' Kwa1ifikowaną większością giosów podejmowane są uchwały w sprawach:

a)' Zmian]' Statutu _ 2/] głosów'

b). przejście Spółdzietni w stan 1ikwidacji _ 3/4 głosórv..- 
c). przy"'Ą,rócenia działalności Spółdzielni postawionej lv stan likrvidacji - 3,l4 głosów,

d).podziału Spółdzielnl' ła.czenie się Spółdzielni - 213 głosów.

e)' odwołanie człon]G Rady przed upływem kadencji _ 2/3 głosów.

4. Członek Spółdzlelni lub Zarząd mocą ZaskarŹ'Y_c do Sądu w trybie i terminie okeślonyn'i rv ustarł,ie

uchrvałę Zebrania Przcdsta\Ą'icie]i Ż po\\'odu jej niezgodności z przepisami prawa 1ub Statutu'

5' Uchwałę Zebrania PrzedstawicieLi dotyczącą w1'kluczenia 1ub ri1keś]enia n']oŻe Żaskarżyć do Sądu

tylko członek rłyJ<luczony lub tykleślony'

s27
skreślony

s 28

1. Z obrad Zebrania Przedstarł'icieIi sporządza się protokół. który podpisuje przervodnlczący Zebrania j

jego seketarz.

2 ' Protokoły przechouuje Zarząd Spółdzielni przez okes co najmniej ] 0 lat, jeże]i przepisy w sprawie

prŻechoRJ'wania akt nie przewidują dłuzszego ternlinu.
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Rozdzial III. Rada Nadzorcza

ś29

l ' Rada NadŻorcza spla*.r'|e kontrolę 1 nadzór' nad działaLnością Spółdzielni'

2' Rada Nadzorcza składa śię z 7 do 11 członków *ybranyc1r przez Zebranie Pżędstawjcie1i na okles

5 1at.

3' Mandat członka Rady' Nadzorczej rł}'gasa z upływem kadencji. na którą Został on wvbrany' Utmta

mandatu przed up]}.\ł'em kadencji następuje w przypadkach:

1)' odrvołania większością2,/3 głosów przez Zebranje Przedstawicie]i'

2)' zrzeczenia się mandatu'

31. u.ranie czlonJ,.o.tua \ spoldzlehl,.

4' W razie uygaśnięcia mandatu członła Rady NadŻorczej na najbljŻsz'vln Zeblanju PrŻedstawicieLj

dokonuje się rłyborórł' uzupełniaj ących.

ś j0

1' Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2' Do zakesu działania Rady Nadzorczej na1ezy:

l). uchwalanie planów gospodarczych i progranów dzlała1ności spolęcznej i ku]tura]nej,

2). nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)' badanie okreso\\)ch sprawozdań oraz splawozdali finanso\ł'l-ch'

b)' dokorr1.rł,anie okręso\Ą}ch ocen \\Tkonania przez Spółdzielnię jej zadń gospodarczych, ze

szczegóLnym uwzg1ędnieniem przestrzeganja plzez spółdzielnię praw jej członków,

c)' przeprowadzanie kontrc]j nad sposobem Załatwiania plzez zarząd wniosków organów

Spółdzielni i jej członkórv'

3 )' podejmorvanie uch\\,a] \Ą'sprawie nab)'cia i obciązenia nieruohomoścj oraz nabycia zakładu 1ub

innej jednostki organizacl' j nej.

4)'podejmowanie Lrchu'al rv sprawie pŹystęporvania do organizacji społecznych oraz rł1stępowania

z nich,

5)' podejmorvanie uchwał w spralvie przystęporrania do niektórych olganizacji gospodalczych na

podsLawie ogólne.j uclrwały Zebrania Przedstarvicieli.

6) ' zat\ł,jeldzanie struktury organiŻacyjnej Spółdzielni oraz jej zrnian,

7). rozpatryrł'anie skarg na działalność Zarządu,

8). składanie Zębranj!L Przedsta\ł'icjeli sprarł'ozdań zarvieraja.oych w szczególności w1'niki kontro]i i

ocenę sprawoZdali fi nanso\Ą!ch,

9).podejmowanie uchwał $'spre\\'acl'] czymości p.awnych dokon}'\ł'anych między spółdzie]nią a

czlonkiem Zalzalu Jub dokonn'vanych przez Spółdzielriię w jnteresie człanka zaftąd! aftz

replezentowanie Spółdzielni przy rych czynnościach; do leprezentowania Spółdzielni rłystarczy

drvóch członków Rady przez nią upo*'aznion1ch.
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10). nadzór nad realizacją uchwał Zebrania Pżedstawicieli,

l1). uchwaianie regulaminu obrad Rady Nadzorcze].

l2). url'o- czlorr\a 7:rzadL i z.Lua-.i- r 'nr .r r . u\ o T-d!e.

13). ołreślęnie Zasad tworzenid Zebrań Grup Cz1onkolvskich i uslaLenje liczby przedstawicjeli na

Zebranie Przedstawicie1i do \\yboru przez Zebra1rie Grupy członkowskiej,

' 1'{)' pode.jmolvanie ucl'twał w sprarvie przyjmowania członków Spółdzielni.

$ 31

1' Rada Nadzorcza qlbiera ze swego grona PlezydiLlm Rady Nadzorczej w skład' którego wchodzą:

PIzewodnicząct', Zastępca prze$'odniczącego. selcetarz, Przewodniczący komisji reuiz)jnej'

2. Zadaniem Prezydiun Rady NadzorcŻej'jest organ1zowanie pracy' Rady'

3' Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rerł'izyjną ofaz może powołać inrre komisje

problemowe.

4. wewnętrzna. strukturę Rady Nadzorczej. szczegółowy zakres działania' tryb obradowania i
podejmowar,ia uchrvał oraz inne spra\łJ, organizac1,]ne Rady NadŻorcŻej okeś]a legu]amin

uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

s12

l' Posiedzenje Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczapy Rady Nadzorczej lub w razie jego

nieobecnoścl - Zastępca przewodnicŻącego co na']mniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przeu,odniczący Zebralia Plzedstawicieli

bezpośrednio po dokonaniu \\,bofu' rr,ce]u ukonstytuo\ł'ania sję Rady Nadzorczej'

]' Posiedzenie Rady N"adzorczej mrLsi b)'ć zwołane ró\łnieŹ na wniosek ]/3 członkórł'Rady lub na

wniosek Zarządu w terminie 4 1ygodni od dnja zgloszenja wniosku.

Rozdział IV. Zarząd

ś 33

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni olaŻ leplezentujeją na ze\nątrz'

2. Zarząd podejmuje decyzje nje zastrzeżone w Us1awie lub StatlLcje dla irrnych organorr'

3. Zaiza3 'jest.jednoosobo\ł} i stano\ł'i go PręZes Zarządu porvoływany i odwob\łany przez Radę

Nadzorczą'

4' Zebranie PIze.lstawjcjeli może w kazdej chrvili odwołać Prezesa Zaźąd!' któremu nie udzieliło

absolutorium.

5. Z czlonł]en Zarządu zatrudnionyn w SpóldZielni Rada na\ł'ia3uje stosunek pracy'
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ó. odrł'ołanje członka Zarządu nie narusza jego uprarvnieli wynikających ze stosuŃu plac], lub innego

stosunłu plawnego' klórego pruedmiotem jest śrł,iadczenie pracy' W razle odl'ołania członka

Zalza3u zatrudnionego w Spółdzielni na podsurvie porvołania, prawo odrvołania go ze stanorviska

pracy przysluguje Radzie Nadzorczej.

's 
l'l

1' Prezes Spółdzielni jest kierownikienr zakładu placy w rozumieniu Kodeksu Placy i w zakesie

stosunkó\ł' pracy jęst uprarłniony do jednoosoborł'ego dokonyr.vania czynności prawnych.

2' skeślony.

3' skreśiony'

s ts

1' ośwjadczenja *'oli za Spółdziclnię skJada Prezes Zarządu lub drł'aj pełnomocnicy'
- 2' oślviadczenia, o których mo\ł'a w usl' ]' składa się w len sposób, ze pod nazrł'ą Spółdzielni osoby

upo\ł,aznione do ich sk}adania zamieszczają swo'je podpisy'

3' ośr.viadczenia skierorvane do Spółdzielni' a złożone w jej lokalu albo pisemnie Plezesowi Zalządu

lub pełnonrocnikorł.i, mają skutek plawn} wŻględem Spółdzielni'

s 36

Wnioski człoŃów Spółdzielni skierowane do Zarządu porvinny być rozpahzone w ciągu 1 miesiąca

od dnia ich złoŹenia. o sposobie załatrł,iania \Yniosku Zarząd Zawiadamja zaintere so rł an ego na pismle'

s t7

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działaLności Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstarł'icieli'

Rozdział IY. Zebrlnia Grup Czlonkowskich

s i8

1. Zebftnia Grup czlonkowskiclr są statu1owl'm olganem Spółdzielni na okeś]onym przez Radę

terenie, wlaściw1'm ze względu na ZamiesŻkanie członków 1ub zatrudnielie rv Spółdzielni,

umoŹlirviającym zebranie rł'szysrkich członkórv orazjego sprarvny przebieg'

Ż' Zebtania Grup Cz}onkowskich są Żwoły\łane przez Zarząd raŻ rv roliu przed Zebranjem

PŹedsla\\,icie1i'
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3' o czasie' nriejscu i porządku obtad Zeblalria Crup Członkorvskich Zarząd obowiązany jest

zawjadomić człon]<ów co najmniej na 7 dni przed tenninem zeb'ania w sposób zwycŻajou,o

przyjęty na danym terenie'

4' Każdy cz]onek moŻe uczestniczyć ty'lko wjednym zebraniu człoŃów i prz'vslugu.je mujeden głos.

$ te

1' Do uprawnień Zebrań Crup Członkorvskich należy:

i)'u1bieran1e i odrvolyu'anie przcdsta\ł'jcie l i na Zebranje Przędstarł'icje]j.

2)' rozpatr}'\ł'anie spraw. klóre maja byc przedmiotem oblad najb1izszego Zebrania

Przedstawicieli' i zgłaszanje srvoich ''vlriosków $ tych spralvacb'

3)' rozpatryłł'anle okresorłych sprawozdań Rady i Zarządu'
,1)' w},rażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organórł' Spółdzieini wniosków w

sprau'ach Spółdzielni. a z-właszcza we lr'spóln1'ch sprawach członków wchodzących w skład

Zebrania Grupy.

2. Wnioskj Zebrań Grup Członkolvskich podlegają ewidencji w rejestrze rł'niosków prorvadzonych

przez ZarzaS.

3' Zarząd wspólnie z Radą oborviązany jesl rozpatrŻyć wnioski uchwalone przez Zebranie Grup

Członkou,skich w terminie 3 miesięcy od daty zakoIiczenia zebrań'

4' Z obrad Zebrań Grup Członkowskiclr spolządza się protokó], który podpisuje przewodniczący 1

sekletaĘ zeblania'

5' Zebranja GrLtp Członkorvskich mogą podejrnorłać uchwaly zwykłą większością głosów prz'v

obecności 107o upralvnionvclr w pierlvszynl lenninie \'Dboló\ł oraz w drugini bez względu na ilość

obecnych członkórł'

Rozdzial VI. Przepisy rvspólne dla organów Spółdzielni

$ i9. bis

Te same osobv nie mogą być członkami Rady i Zarządu' w razie koniecznoścj Rada moŹę

w;'znaczyć jednego ze swoich cŻłonków do cŻasowego pęlnienia fijnkcji członka Zarządr-r'

Członek Zarząlq Rady i Likrvidator odpolviadają osobiścic za szkody, które ponjosła

Spółdzie1nia z porvodu dokonany'ch przez niego czyrrności lub zaniechanja sprzeczn)mi z
pm\rem lub postanowieniami statutu Spółdzielni. chyba, Że nie ponosiwiny.
W prąpa<1ku, gdy członek Zarządu lub Rad1 złanie zakaz koŃurencji najblizsze Zebranie

PrŻedstawicieli odwoła go Z pełnionej lunkcji beZ potrzebl dolviedzenia szkody Iub działania

zalvlnionego' Dot}czy to takŻe LLcŻesl]1icl\\a.jako rvspóIlika lub człorrka u'ładz w podniotach
gospodarczyc1r prorł'adzący'ch konkurcnc1'jną działa]ność JeŹeli w takięj splawie Rada

podejmie uchwałę o zarł,ieszeniu .jej cz1onka rv pełnieniu czyrulości Zebranie Przedstawicie]i

rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia ba!ź odwołania w tennjnie nie przekaczającym ó

miesięcy od dnia zarvieszenla'

Ż.

1.
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4. Członłowje Zarządu i Rady nie biorą udzjałj u, g]osowaniu !v splawach *vłącznie ich
dotycZących.

Dzial VII
Gospodarka Spóldzielni

s 4t)

l ' Spółdzielnia prorł,adzi działalność gospodalczą na zasadach lachu.łu ekonomicznego Żaperlnla']a!

członkom śrviadczenia usług po korzystnych cenach oraz jch uczestnictwo \ł'podziale nadw)'Zki

bilansorvej.

2. Rokiem obrachuiłowy-m jest rok kalendarzorly'

3' Spółdzielnia odpowiada Ża swe ŻobowiąŻania całYm najątkien]'

s'tl

1. spółdzielnia tworzy następujące fundusze \ł1asne:

l). Spółdzielnia tlvorzy:

a). Fundusz udzialowy - po\.vstający z rłpłat udziałów członłowskich, odpisów na udziĄ z
podziału nad*yŹki bilansorł'ej lub innych źródeł określenych w odrębnych przepisach'

b)' Fundusz zasobowy - po$stając)_ z wplal plzez człoŃóW wpisowego, części nadwyżki

bilansowej' kwot przeda$'nion)'ch rosz.cz.eń z q1ułu \\)płaty udziałów, udziału w nadrłyŻce

bi1ansorłej oraz z t1'tułu u'kładów albo ich równo\łańości lub innych Źródeł okeślonych w

oddzieln,vch przepisach.

c)' Fundusz ś*,iadczeń socjalnych - powstający na nrocy odrębnych plzepisów zgodnie ze

wskazanym tam pazeznaczeniem,

2). Ponadto Spółdzjelnia nroŻe trł'orzyć :

a)' Fundusz rotac ny - po\Ą,stający z odpisów dokon1'rvanych od krvot należności członłów 7a

śwjadczone usługi rv rr'ysokości ]0oń. na czas okeś1ony tj. 6 iat, przeznaczony na

samoI]nansowatie Spółdzielni' Po upły\\ie 1ego cŻasu kwoty \ł)płacane są człoŃowi \vraz z

naleŻnymi odsetkani' któryoh wysokość okeśla \ł'kaŻdym roku Rada Nadzorcza'

b). Fundusz rozryoiu - powstający z części nadrł;vżki bilansolr,ej iprzeznaczony na finansowalję

inwestycji.

c)' Fundusz nagród - po$stając,v z części nadrł1Żki bilansolvej i pozostający w dvspozycji Rady

NadzorcŻej. pfzeznaczol1\ dla cZ}onkó\Ą i placowl]ikó\\' prz'vczyniających się szczególnie do

rozwoju Spółdzielni.

d). Fund!sz gwarancyjny _ porł,stając'v z części nadwyzki bilansolł'ej i przeznaczony na poĘcie
ewentualnei stlaty powstalej \ł, \ł]niku rozliczeń Spółdzielni z człoŃami'
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2' SŻcŻegółowę Zasady tworzenia i gospodarorvania funduszami, o których n]owa w ust. 1 okeś]a
regulamin lunduszy uchwalony prŻez Radę Nadzorczą i zatwięrdzonv pftez Zębranie

Przedstawicieli.

s42

Zysk Spółdzielni po pomnićjszeniu o podatek dochodo*1 i inne obciązenia oborviązkowe lł1-nikające

z odlębnych przepisó\ł' ustawou}ch stanowi nad\ryŹkę bilanso\!ą'

s13

1' Nadrł1zka bilansorł,a podlega podziałorł.i na podstawie uch\\,ały Zebranja Przedstawicie]i'

2. Co najmniej l0'% nad\\yżki przezlracza Się na Zwiększenie lunduszu zasobowego'

3. Co najmniej 50% pozostałej kwot"v nad\TŻki plzeznacza się na Z\łiększenie funduszy rł'łasnych

Spółdzie1ni'
Ż1' Pozostałe kwot1 przeznacza się na \Ą)'płaty dla członłów urvzględniając rł1sokość rł'niesionych

udzialóW oraz loczny obrót ze Spółdzielnią lub na zwiększenie rł1sokości udziałón, cz]onko*'skjch

5' Jeże]i zadeklarowane przez członka udziały nie Zostały w pełni rvniesione, kwoty prz1'padające

członkowi z Ętułu podzlu nadrłyżki bilansorvej zalicza się na poczetjego niepehych udziałów.

6' w podziale nadwyżki bi]ansowej między członków uwzględnia się byłych członków (ich

spadkobielcóW), któr'vm prz,vsluguja roszczenia o \\'ypłalę udziałów tj' t,vch któIŻy przestali być

czionkaml SpóldzieLni w danr'm roku rozI'achunkou''lrn.

Ś44

Działa1ność Spółdzielnijest finanso\łana Ze ślodków rłłasnyclr' które mogą b-vć uzupelnlone

lr.drtanib:n\orqrni r .nn\ mi qrodkdr'ri fin"r.ou.rn.

s1s

Wkłady pienięzne i niepieniężne mogą być oproccntolvanc w \łnsokości określonej corocznje uchwalą

Rady Nadzorcze.j' oprocentowanie wkładóW pienięŹnych stanowi koszt uzyskania plzychodu.

$1ó
Roz1iczenia członkórv ze Spółdzielnią Z lytułrr śrł'iadczon}ch usług odby\ł,ają się w skali półrocza na

podstarvie ich fakt'vcznych kosz1ó\Ą''

s17

Spółdzjeln]a prowadzi rachunkorł'ość na zasadach określonych odlębnymj przepisami, a ponadto

w celu spra$nego kiero\Ą'ania Spółdzielnią pro\ładzi lachu[kowość zaźaJ]czą.
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s48

1. Straty bilansou'e spółdŻielni pokq,rva się z funduszu zasobowego, a w części przekraczajapej

lundusz zasoborł1- z innych lunduszy rł'g następującej L<olejności:

1)' z lunduszu grł'aranc1'jnego.

2)' z lunduszu rozrł'oju,

3). z lunduszu świadczeli socjalnych i funduszu naglód'
,1). z lunduszu rotacfnego,

5). z funduszu udziałowego'

2' JęŹeli fundusze rłłasne rrje \rystarczają na pokrycie Strat, Zebranie Przedstawicie]i może podjąć

uchwalę zobowiązujapą członkórv do rł'cześniejszego rł,placenia udŻiałóu, niŹ to plzewiduje Statut.

s4e

1' Spółdzielnia ustala samodzie1nie w)'sokośc środkó\Ą na rvynagrodzenia w ramach posiadanych

moŻli\\,ości flnansowych stosowanie do potrzeb swojej działalności' a takze okręśla regulamin

w}nagrodzęnia stosując przepisy Kodeksu Prac'v' oraz przeplsy o rł1nagrodzeniach'

2' Wynagrodzenie zatrudnionyn członkom Zarza!u usta]a Rada Nadzorcza'

3' Wynaglodzenia poŻostał}'m pracownikonr uslala Plezes Zarządu lv ramach oborł'iązującego

Regulaminu Wyragrodzeri.

Dzial VIII
Lustracja

$s0

1. SpółdzieInia poddawana jest ]trstracji prz}'najmniej co 3 lata'

2. Lustracja nroże być przeprowadzona na Źądanie Zebrarria Plzedstarvjcie]i, Rady Nadzorczej lub 1/5

członków Spóldzie1ni'

3' Członkowie Rady NadŻolczej upmwnieni są do uczeslnicŻenia w lustracji'
4' ZaŹąd przedsta\Ą'ja plotokoły lustracji oraz inl'ormację o realizacji rłr' osków polustracyjnych

Zebraniu PrzedstawicieLi a na ządanie czlonka oborł,iązaIry jest udostępnić mu protokół, \łnioski
polustmcyjne i inlormacje o ich r'ealizac.ji do rvglądrr' Wnioskl z przeprorvadzonej ]ustracji powinny
być przędstawione plzez Radę najblizszemu Zebraniu Przedsuwicieli'
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Dział IX
Łączenie się Spóldzielni' podzial' likrl'idacja i upadlość

s 5l

1' spółdŻielnia może w każdynr razie połącąć się z inną Spółdzielnią na podstawie Lrchwał walnych

zgron']adzęń (zebrań przedstarł'icie1j) 1ącza-c1'ch się Spółdzielni powziętych większością 2/3 głosóW

lub podzielić się na podstawie uchrvały Zebrania Przedstawicieli. podjęte.j tą samą rł'iększością

głosów' $'ten sposób, że Żjej \\,}dzie]onej cŻęści Zostaje ulworzona nowa Spółdzielnia.

2. ''Postęporvanie w przedmiocie wykonanja uchwał1, Zebrania Przedstawjcieli odnośnie połączenia się

ipodziału Spółdzielniprorł'adzone będzie zgodnie z wymogami usta\ł} Plawo spółdzielcze'''

s 52

l. Roszczenia byłego członka (ego spadkobiercy lub następcy prarvnego) do części funduszu

zasobowego i innego majątku Spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu 1ikwidacyjnyn jako

Wskazane w ań. ]25 A 1 pkt'4 Prawa spółdzielczego - inne należności ''

2' Na zaspokojenie lych roszczeń przez]7acza się do ]/]0 lunduszu zasobowego jinnego majątku

Spółdzielnj pozostalego po wcześnjejszynr zaspokojeniu pzewidzianych prawem na]eżności' ptzy

czym udzjał w t-vm majątku byłego członka nie moŹe przekroczyć połorły rł1sokości kwoty udziału

\łymaganego plzez statut w dniu postawienia Spółdzielni w stan 1ikwidacji'

3. Wyp}aty dokonyrvane są w k\ł'otach proporcjona]nych do cŻasu h\ł'ania członkostwa byłego

członka, ilości udziałów i wielkości obrotów ze Spółdzielnią'

s 5i

l. spółdzie]nia Żostanie postawiona \ł'slan upad]ości uchwałą Zebrania Przedstawicieli w razie jej

njerłypłacaioości tj' jeżeli wal1ość jej zobowia.Za1i przekmcza wańość akt}'\\ów' a nie istnieje

możliwość wskazania sposobu zmiany sytuacji'

2' w przypadku niewypłacalności Spółdzielni, Zeblanje Przedstawicje]i moŹe podjąó uchwałę o jej

dalszym istnieniu t-Ylko \(edy, jezeli rvskaze środki unlożli\\iające Jej \łYjście Że stanu

nierł1płacaLności'

3. Do Postępo\\'ania upadlościowego oplócz przepisów usta\ły Prawo spółdzie]cze stosuje slę równieŹ

przepisy Pmwa upadłościowego.
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Dział X
Przepisy końcorve

$54

1. PrŻepjsy niniejszego Statutu odnoszące się do organów Spółdzielni maja zastosowanje po upłyrvie

kader cj i obr cnic lunkc1o''t,ą.1cll -r.,lrorn'
2' Do sprarł' nieuregulowanych niniejszym Statuten'] ma.ją zastosolvanie prŻepisy zau'ańe w ustawie -

Prawo Spółdzielcze'

3' Niniejszy Statrrt został uchwalony w dniu 21 gludnia 199,1 roku na Zebraniu Plzedstawicieli

okęgorvej Spółdzielni Telefonicznej u'Tycz1'nie. z późniejszymi zlrriananri'

!Ą 55

I. Zmiany stafutu \,treści: Dział I Par' 3 Ust. l' dokonane zostały na podst. Uchwały Nr 9/2003
Zebrania Przedstarvicicli z dnia 28.06.2003.

2' Zniany Statutu rv lreści: Dzial I Par' ] [Jst. l Dodan} pkl 6, dokonane Zostab/ na podst' lJchwary- Nr
9/200,1 Zebrania Przedstau,icieli z dnia 26.06.200'1.

3. Zmiany statutLl !v treści| Dział I Par' 1 Ust. l i 2' dokonane zostały na podst' Uchrł,ały Nr 9/2006
Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2006.

4. Zmiany Statutu w zakrcsje: zmiany treści PaI']', PaI3'. PaI.5'ust']'. Par.7. dodana numeracja pk1'
1-25, zmiana ust.1. pkt 9,18 i 23. dodanie pkt 26, dodanje ust.2., Par. 8. dodana numeracja pkt. 1-

10' zmiana treści Pal' ]7' usl' l' i ust'2'. PaL I8.. zmiana t1tułu Działu V', zmiana Par'20. ust' 7' i 8.'
dodallie ust' od 9' do l2', dodanie Par' 22. Ust. 6', skreśleI]ie PaI' 27', pominjęcie PaI' 30'ust'2' pkt
11' sprostouan]e oznaczęnia Rozdziału V' rv Dzia]e VI', dodanie Rozdzjału VI' rv Dziale VI' i w
nim Par' 39' bis, zmiana Par.50' ust'4'' dodanie Par'55' - dokonane zostały na podstawie Uch\ł'ały
Nr 9/2009 Zebrania Przedstawicieli z dnia 20 czerwca 2009 r.

5. Tekst jednolity Statlitu Został prŻ),jęty Uchwałą Zebranja Przedstarvjcieji Nr 10/2009 z dnia 20
czerrł'ca 2009

ft (ł^., *,,


