STATUT

OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ
„PROSZKOWNI MLEKA”
W KROŚNIEWICACH

I. NAZWA, SIEDZIBA.
§ 1.
1. Spółdzielnia nosi nazwę Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska –
Proszkownia Mleka w Krośniewicach, w dalszym ciągu statutu zwaną
Spółdzielnią.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Krośniewice, ul. Łęczycka 38.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 2.

1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem
nieograniczonej liczby osób o zmiennym funduszu udziałowym, która w
interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest prowadzenie:
a) wszelkich działań w zakresie skupu mleka i jego przetwórstwa oraz
zbytu gotowych produktów;
b) działalności produkcyjnej głównie w zakresie produkcji i
przetwórstwa rolno-spożywczego;
c) handlu hurtowego i detalicznego mlekiem i wyrobami
mleczarskimi, płodami rolnymi, artykułami spożywczymi i
przemysłowymi oraz do produkcji rolnej na rynku krajowym i
zagranicznym ( eksport, import );
d) warsztatów naprawczych maszyn, urządzeń i środków transportu
związanych m.in. ze skupem, przechowywaniem i przetwórstwem
mleka;
e) wynajmu i dzierżawy lokali, obiektów, maszyn, urządzeń i środków
transportu oraz innych usług.
§ 3.
1. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie i posiada osobowość
prawną.
§ 4.
1. Działalność Spółdzielni realizowana jest przez jej placówki, zakłady oraz
inne jednostki organizacyjne i stanowiska pracy określone w strukturze
organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
2. Przy realizacji swoich zadań Spółdzielnia współpracuje z krajowymi i
zagranicznymi podmiotami gospodarczymi we wszystkich formach
prawem przewidzianych.
§ 5.
1. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

III. CZŁONKOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 6.

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, które są pełnoletnie i
mają pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzą chów bydła,
produkcję i dostawę mleka, a także pracownicy Spółdzielni nie
prowadzący chowu bydła.
2. Członkami Spółdzielni mogą być również osoby prawne prowadzące
hodowlę albo chów bydła mlecznego lub inną działalność związaną z
realizacją zadań statutowych Spółdzielni.
§ 7.
1. Członków do Spółdzielni przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji
podpisanej przez przystępującego. Deklaracja powinna zawierać jego
imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, a jeżeli
przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość
zadeklarowanych udziałów i liczbę krów w gospodarstwie.
2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie
zmiany danych zawartych w deklaracji.
3. Przystępujący do Spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym
pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której
Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z
tego tytułu nie należy do spadku.
4. Przyjęcie na członka powinno być stwierdzone na deklaracji podpisami
dwóch członków Zarządu z podaniem daty przyjęcia. Obowiązuje to
również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od
dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz
uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być
powiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni od jej podjęcia.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
6. Zainteresowanemu służy prawo do odwołania się do Rady Nadzorczej w
terminie miesiąca od daty doręczenia mu decyzji odmownej. Rada
Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu 90 dni od daty
otrzymania. Decyzja Rady Nadzorczej w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 8.
1. Członkowie są współgospodarzami Spółdzielni. Prawa i obowiązki

wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków
równe.
2. Członek spółdzielni ma prawo:
a) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy
członkowskiej;
b) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
c) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z
uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów
spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z
osobami trzecimi;
d) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni
wniosków dotyczących jej działalności;
e) udziału w nadwyżce bilansowej;
f) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z
osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje
uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach
sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną
szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu
odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami
trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie
spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie
siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie
Prawo Spółdzielcze lub w statucie.
§ 9.

1. Członek spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na
nich regulaminów oraz przestrzegać uchwał organów
Spółdzielni;
2) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej majątku,
uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni, walczyć
z przejawami niegospodarności oraz czuwać aby Spółdzielnia
wykonywała swoje zadania zgodnie z postanowieniami Statutu,
3) zadeklarować i wpłacić udziały oraz wpisowe w wysokości
określonej w Statucie,
4) dostarczać do Spółdzielni mleko pozostałe po zaspokojeniu
potrzeb własnego gospodarstwa, przestrzegając wymagań
określonych w Polskiej Normie na mleko do skupu.

5) zgłaszać do działu skupu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – Proszkowni
Mleka w Krośniewicach zamiar sprzedaży indywidualnej ilości referencyjnej
mleka (kwoty mlecznej) i umożliwić jej pierwokup członkom Spółdzielni.
2. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w
ustawie Prawo Spółdzielcze lub w Statucie.
3. Przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze, Statut oraz umowy zawierane przez
spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków
wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w
spółdzielni.
§ 10.
1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości
zadeklarowanych udziałów z uwzględnieniem kwot przeniesionych z
funduszu zasobowego.
2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej
zobowiązania.
§ 11.
1. Wpisowe wynosi
- od osoby fizycznej
- od osoby prawnej

- 10,-zł
- 100,-zł

2. Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe w ciągu 30 dni od daty
przyjęcia na członka Spółdzielni.
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku ustalenia członkostwa.
§ 12.
1. Udział, który członek posiadający krowy obowiązany jest zadeklarować
wynosi 4.000,-zł.
2. Członek Spółdzielni może zadeklarować nie więcej niż 5 udziałów.
3. Członek Spółdzielni może zadeklarować zmianę liczby udziałów
zgłaszając na piśmie zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.
4. Udział, który zobowiązany jest zadeklarować członek nie posiadający
krów, a będący pracownikiem Spółdzielni wynosi 1.000,-zł.

5. Członek zobowiązany jest wpłacić udziały w ciągu 12 miesięcy od daty
ich zadeklarowania, jednorazowo lub w ratach potrącanych z należności
za dostarczone mleko lub z wynagrodzenia za pracę po wyrażeniu
pisemnej zgody.
6. W razie nie wpłacenia udziałów w terminie – Zarząd wyznacza
dodatkowy termin wpłaty, po którego bezskutecznym upływie następuje
wykluczenie członka ze Spółdzielni.
7. Członek nie może przed ustanie członkostwa żądać zwrotu wpłat
dokonywanych na udziały.
8. Zwrot wpłat na udziały nie może nastąpić przed zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem
zwrotu albo, gdy zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
9. Od Członków Spółdzielni posiadających krowy na poczet Funduszu
Udziałowego potrąca się dodatkowo 1,5 % wartości netto dostarczonego
mleka miesięcznie, natomiast od członków Spółdzielni będących
pracownikami Spółdzielni potrąca się dodatkowo miesięcznie na poczet
Funduszu Udziałowego 1,5% wartości brutto minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
§ 13.
1. Udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego
sprawozdania finansowego tego roku, w którym przestał być członkiem
Spółdzielni.
Wypłata powinna nastąpić w ciągu roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego przez Zebranie Przedstawicieli, o ile udziały członka Spółdzielni
nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
Udziały powinny być wypłacone według kolejności wpływu podań o ich
wycofanie.
2. Spółdzielnia może potrącić przy wypłacie udziałów swoje roszczenia z tytułu
czynności wchodzących w zakres jej statutowej działalności bez względu na
terminy ich płatności.
3. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz
innego majątku Spółdzielni w okresie jej trwania.
4. Wypłacanie udziałów na rzecz byłych członków na zasadzie określonej w
ust 1 ustala się w wysokości 3 % ogólnej wartości udziałów
członkowskich. W przypadku przekroczenia tej wysokości zobowiązania
z tytułu wypłaty udziałów przechodzą na rok następny.

§ 14.
Kwoty udziałów członkowskich pochodzące z przeniesienia części funduszu
zasobowego na imienne udziały członków mogą być wypłacane po upływie 5 lat
od daty Uchwały Walnego Zgromadzenia. Wypłata tych udziałów nastąpić
może stosownie do sytuacji ekonomicznej Spółdzielni – nie później jednak niż
w okresie 10 lat od daty Uchwały Walnego Zgromadzenia o waloryzacji tych
udziałów.
Walne Zgromadzenie może podjąć Uchwałę o przeznaczeniu tych kwot na
uzupełnienie udziałów podstawowych lub ich podniesieniu. Byłym członkom
kwoty zrewaloryzowane będą wypłacane w pięciu rocznych ratach.
§ 15.
1.Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni
o wypłatę udziałów ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia
te stały się wymagalne.
2.Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z
chwilą ustania członkostwa.
3.Wierzytelności Spółdzielni od członka z tytułu wpłat na udziały nie
podlegają zajęciu na rzecz wierzycieli Spółdzielni.
4.Roszczenia o wypłatę udziałów, udziału w nadwyżce bilansowej ulegają
przedawnieniu po upływie trzech lat.
§ 16.
W razie otwarcia likwidacji w ciągu 6 miesięcy lub wszczęcia
postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał
należeć do Spółdzielni zobowiązany jest on wobec Spółdzielni do
uczestniczenia w pokrywaniu jej strat, tak jak gdyby był nadal jej członkiem.

§ 17.
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje przez:

a) wystąpienie ze Spółdzielni,
b) wykreślenie z rejestru członków,
c) wykluczenie ze Spółdzielni.
2. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie
albo wykreślenie członka.
§ 18.
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni z końcem każdego roku
kalendarzowego za pisemnym wypowiedzeniem złożonym co najmniej na
30 dni przed końcem roku kalendarzowego.
2. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia.
§ 19.
1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem
od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
1a. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez
niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków
spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni – pracownik w wyniku utraty z własnej woli i winy
praw pracowniczych w Spółdzielni jest pozbawiony członkostwa przez
wykreślenie z rejestru Spółdzielni z chwilą rozwiązania stosunku pracy.
3. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę,
spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw
majątkowych zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać
zarządcę ustanowionego przez sąd przy odpowiednim zastosowaniu
przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.
4. Skreślenie z rejestru członka – osoby prawnej następuje ze skutkiem od
dnia jej ustalenia.

§ 20.

1. Członek posiadający krowy, a nie dostarczający mleka do Spółdzielni
przez okres dłuższy niż dwa lata może być pozbawiony członkostwa
przez wykreślenie go z rejestru członków Spółdzielni, nie dotyczy
wypadków losowych.
2. Członek posiadający krowy, a dostarczający mleko do innego odbiorcy
/ w części lub całości/ pozbawiony jest funkcji w organach Spółdzielni
oraz praw przysługujących członkowi Spółdzielni / § 8 Statutu / z dniem,
w którym ten fakt zaistniał.
§ 21.
1. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego
winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w
spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub
dobrymi obyczajami. W szczególności członek może być wykluczony ze
Spółdzielni w przypadku:
a) świadomego naruszenia postanowień Statutu i uchwał organów
Spółdzielni,
b) udowodnionego działania na szkodę Spółdzielni.
c) zbycia lub oddania w używanie indywidualnej ilości referencyjnej
mleka (kwoty mlecznej) osobie nie będącej członkiem tutejszej
Spółdzielni
2. Decyzja Rady Nadzorczej o wykluczeniu członka ze Spółdzielni powinna
być poprzedzona wyjaśnieniem zarzutów zainteresowanemu.
3. Rada Nadzorcza powinna rozważyć, czy nie należy wstrzymać się z
decyzją wykluczenia udzielając członkowi pisemnego upomnienia z
wezwaniem go do zmiany stosunku do Spółdzielni.
§ 22.
1. Decyzja w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni
przewidziane w § 18, 19, 20,21 i 12 ust.6 podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Członek, którego dotyczy wykluczenie lub wykreślenie ma prawo być
obecny przy rozpatrywaniu jego sprawy.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego
członka Spółdzielni przed podjęciem uchwały w sprawie jego
wykluczenia lub wykreślenia.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z
uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie
dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w
szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ
spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki
wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie
zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez
niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członek spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do
walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo
2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu
tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem;
przepisy § 35 i § 36 Statutu stosuje się odpowiednio.
4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania
przez walne zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady
nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), biegnie od dnia, w którym
odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
5. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały
rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek
spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i
popierać je. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący powinien być
zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co
najmniej na 3 tygodnie przed tym terminem. Do wniesienia odwołania i
jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym określone w przepisach § 26 i 27 Statutu.
6. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały
rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu
wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego
zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin
ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały
walnego zgromadzenia;
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie
uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.”
§ 24.
1. Członek obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie
swego adresu.
2. Wszelkie pisma kierowane do członka, a dotyczące jego praw i
obowiązków statutowych powinny być wysłane listami poleconymi, lub
doręczane mu za pokwitowaniem.
3. Wszelkie pisma i zawiadomienia zwrócone na skutek nie zgłoszenia
przez członka zmiany podanego przez niego adresu mają moc prawną
doręczenia.
§ 25.
1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i
nazwiska , imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania, w
odniesieniu do członków będących osobami prawnymi, ich nazwę i
siedzibę, wysokość zadeklarowanych i wpłaconych udziałów, ilość krów
w gospodarstwie, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet, datę
wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni
ma prawo przeglądać rejestr.
2. Zarząd Spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie
odpis obowiązującego Statutu oraz umożliwić zaznajomienie się z
regulaminami wydanymi na podstawie Statutu.
§ 26.
1. W sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, członkowi
Spółdzielni przysługuje w terminie sześciu tygodni od daty doręczenia
odpowiedniej Uchwały : odwołanie od Uchwały Zarządu – do Rady
Nadzorczej, od Uchwały Rady Nadzorczej – do Walnego Zgromadzenia,
Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie powinno je rozpatrzyć i podjąć
Uchwałę na najbliższych obradach.
2. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka
o Uchwale w sposób ustalony w § 23 ust. 2.

Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie do odwołania od
Uchwały w przewidzianym w ust. 1 terminie o skutkach jego nie
zachowania.
3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie
terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
4. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis Uchwały
organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch
tygodni od daty podjęcia Uchwały.
§ 27.
1. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
ulega umorzeniu.
2. Wniesienie odwołania do organów Spółdzielni powoduje zawieszenie
biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia
postępowania wewnątrz spółdzielczego, jednakże przez okres nie dłuższy
niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć
odwołanie.
IV. ORGANY SPÓŁDZIELNI.
§ 28.
1. Organami Spółdzielni są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd,
d) Zebrania Grup Członkowskich / zebrania rejonowe /.
2. Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
W A L N E Z G R O M A D Z E N I E.
§ 29.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu
tylko osobiście.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym
Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
2a. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub
pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są
uprawnione do zabierania głosu.
3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
4. Członek nie może uczestniczyć w głosowaniu w sprawach dotyczących
bezpośrednio jego osoby, a w szczególności w przypadku zwolnienia go
od zobowiązań lub odpowiedzialności za wyrządzoną Spółdzielni szkodę,
wyznaczenia wynagrodzenia z tytułu podjęcia pracy w Spółdzielni,
udzielenia absolutorium lub odwołania z organów Spółdzielni.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest
zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Zawodowego.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni przedstawiciele
organów administracji państwowej, organizacji politycznych,
społecznych i gospodarczych, z którymi Spółdzielnia współpracuje.
§ 30.
1. Jeżeli liczba członków przekracza 200 osób Walne Zgromadzenie zostaje
zastąpione Zebraniem Przedstawicieli, wybranych na zebraniach
rejonowych na okres czterech lat. Liczbę przedstawicieli oznacza w tym
przypadku Rada Nadzorcza, proporcjonalnie do liczby członków
zamieszkałych w rejonie
2. Przedstawiciele mogą być wybierani tylko spośród członków Spółdzielni.
3. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące
Walnego Zgromadzenia.
4. Członek spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w
zebraniu przedstawicieli bez prawa głosu.

§ 31.
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w
roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego
/kalendarzowego/.
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:
a/ Rady Nadzorczej
b/ w wypadku gdy Walne Zgromadzenie jest zastąpione Zebraniem
Przedstawicieli przynajmniej jednej dziesiątej ogólnej liczby członków
Spółdzielni,
c/ w wypadku gdy Walne Zgromadzenie jest zastąpione Zebraniem
Przedstawicieli, Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co
najmniej jedną piątą ogólnej liczby członków,
d/ jednej trzeciej przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie
z podaniem celu jego zwołania .
4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwoływane jest
przez Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu sześciu
tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada
Nadzorcza , Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub
Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
5. Uprawnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia w myśl ust. 2 mogą
żądać zamieszczenia omawianych spraw w porządku obrad pod
warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na 10 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
§ 32.
1. O czasie, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia – Zarząd
zawiadamia członków w drodze ogłoszeń wywieszonych w każdej
placówce Spółdzielni, nie później niż na 14 dni przed terminem
Zgromadzenia.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zastąpione Zebraniem Przedstawicieli
- Zarząd niezależnie od powiadomienia członków w trybie jak w ust. 1
obowiązany jest zaprosić imiennie na piśmie wszystkich przedstawicieli.
3. Zarząd obowiązany jest o terminie i porządku obrad Walnego

Zgromadzenia zawiadomić na piśmie Związek Rewizyjny , w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na
14 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 33.
DO WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI WALNEGO
ZGROMADZENIA NALEŻY:
1. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków
członków Spółdzielni, Rady i Zarządu w tych sprawach i udzielanie
absolutorium członkom Zarządu.
3. Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu
polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w
tym zakresie.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
/dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia:
nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
gospodarczych oraz występowania z nich.
7. Oznaczania najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału
Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
9. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od
uchwał Rady.
10.Uchwalanie zmian statutu.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia
Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania
działań w tym zakresie.

12. Wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest
zrzeszona.
13. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie wpłat członków na fundusze celowe
utworzone przez Walne Zgromadzenie.
15.Zebranie Przedstawicieli podejmuje ponadto uchwały w innych sprawach
przewidzianych w Statucie, jako należących do jego zakresu działania.
Zebranie Przedstawicieli jako najwyższy organ Spółdzielni może zająć
stanowisko w każdej sprawie, jeżeli zostanie ona wprowadzona
prawidłowo do porządku obrad.
16. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasady wpłacania udziałów
członkowskich.
§ 34.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub jego zastępca i przeprowadza wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia, sekretarza i dwóch mężów zaufania, którzy
razem stanowią Prezydium Zgromadzenia.
Dalsze obrady toczą się według uchwalonego regulaminu obrad.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien
być podpisany przez przewodniczącego, sekretarza i mężów zaufania.
3. Protokoły mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat o ile
przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu
dłuższego.
§ 35.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków
Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w
terminach i w sposób określony w § 32 ust. 1 i 2.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Walne
Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość
obecnych na nim członków.
4. Z wyjątkiem głosowania w sprawie wyborów i odwołania członków
organów Spółdzielni, które odbywają się tajne – głosowanie w innych
sprawach odbywa się jawnie, chyba, że tajnego głosowania żąda więcej
niż połowa głosujących.
5. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
6. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami
lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej
członka może być zaskarżona do sądu.
§ 36.
1. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o
uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie
wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi
wykluczonemu albo wykreślonemu. Jeżeli zarząd wytacza powództwo,
spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą.
2. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być
wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na
Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu
sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale przez tego
członka, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia
Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale,
termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia
dokonanego w sposób wskazany w statucie.
3. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust.2, jeżeli
utrzymanie uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla
członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej
uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest
nadmierne.
4. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność
uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma
moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz

wszystkich jej organów.
RADA NADZORCZA

§ 37.

1. Rada Nadzorcza w imieniu ogółu członków kontroluje i nadzoruje
całokształt działalności Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się od 9 – 12 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie na 4 lata. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z
wyborem nowego składu Rady Nadzorczej w czwartym roku po wyborze
ustępującej Rady Nadzorczej.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie
Spółdzielni.
Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej
może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana
przez tę osobę.
4. W składzie Rady Nadzorczej powinna być zapewniona reprezentacja
członków Spółdzielni – osób fizycznych i prawnych.
5. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany
większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
6. Członkowi Rady Nadzorczej można wypowiedzieć umowę o pracę albo
warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których Kodeks Pracy
dopuszcza dokonanie takiej czynności w stosunku do członka
zakładowego organu Związku Zawodowego.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków Rady świadczących
pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbycia
Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej,
jeżeli to nie nastąpi może je zwołać każdy z mężów zaufania wybranych
na Walne Zgromadzenie, lub którykolwiek z członków wybranej Rady.
§ 38.
DO ZAKRESU DZIAŁANIA RADY NALEŻY:

1. Uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznej
i kulturalnej.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej
zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd
wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości
oraz nabycia zakładu i innej jednostki organizacyjnej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji
społecznych oraz występowania z nich.
5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w
szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych
między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez
Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie
Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni
wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
9. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu.
10. Uchwalanie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji,
Zarządu.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawionego do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

§ 39.
1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Prezydium w

składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
2. W skład Prezydium wchodzą również Przewodniczący stałych
Komisji.
Stałymi Komisjami Rady Nadzorczej co najmniej 3 osobowymi
są Komisje: rewizyjna, gospodarcza, hodowli i skupu.
3. Prezydium organizuje prace Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczących Komisji wybierają członkowie tych Komisji ze
swego grona.
5. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od
Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich materiałów,
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać
bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
§ 40.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub jego
Zastępca co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia powinny być zwoływane również na żądanie jednej
trzeciej Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej powinni brać udział z głosem
doradczym członkowie Zarządu oraz mogą brać udział
przedstawiciele Związków Zawodowych z głosem doradczym.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział,
co najmniej połowa członków, w tej liczbie przewodniczący lub jego
zastępca.
4. Uchwały powinny być wpisane do księgi protokołów.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
6. Protokóły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący i
sekretarz oraz protokolant.
7. Tryb i zakres pracy Rady, jej Prezydium oraz poszczególnych Komisji
określa regulamin.
ZARZĄD

§ 41.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub niniejszym
statucie innym organom należy do Zarządu.
3. Zarząd składa się od 1 do 3 osób.
4. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Zarządu powinni być członkami Spółdzielni i posiadać
kwalifikacje do prowadzenia przedsiębiorstwa Spółdzielni.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie
udzieliło absolutorium.
Uchwała taka może być podjęta mimo nie zamieszczenia jej w porządku
obrad.
§ 42.
1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza
nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska – na
podstawie umowy o pracę albo powołania.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze
stosunku pracy.
§ 43.
Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub
jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
Oświadczenia te składa się w ten sposób, iż pod nazwą Spółdzielni osoby
upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
§ 44.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes a w razie jego nieobecności jego
Zastępca co najmniej raz na dwa miesiące.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym inne
osoby przez Zarząd zaproszone.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i wymagają
obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu są protokołowane, protokół podpisują wszyscy obecni

na posiedzeniu członkowie Zarządu.
4. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą.
§ 45.
Zarząd może udzielić jednemu członkowi Zarządu lub innej osobie
pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z kierowaniem
bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej
organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa
do dokonywania czynności określonego rodzaju i czynności szczególnych.
PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU.
§ 46.
1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na
zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie można być
jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni. W razie
konieczności rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich
członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w
głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące
kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub
pełnomocnikami Zarządu, osoby pozostające z kierownikami bieżącej
działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim
stopniu linii bocznej.
4. Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec
spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
statutu spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.
5.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się
interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni , a w szczególności
uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach
gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Spółdzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka

Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w
odrębnych przepisach.
6. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakresu
konkurencji – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w
pełnieniu czynności. W ciągu jednego roku od dnia zawieszenia winno
być zwołane Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę o uchyleniu
zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH.
§ 47.
1. Terenowym organem Spółdzielni jest Zebranie Grup Członkowskich,
które odbywa się w rejonie działania jednego lub więcej punktów
odbioru mleka. Ilość Zebrań Grup Członkowskich i ich realizację ustala
Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.
2. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku od
października do końca marca oraz w miarę potrzeby na pisemne żądanie
50% członków Spółdzielni zamieszkałych w danym rejonie.
3. O czasie, miejscu i porządku Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd
zawiadamia członków Spółdzielni, zamieszkujących w danym rejonie,
nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania w drodze ogłoszeń
wywieszonych w punktach odbioru mleka oraz innych stosownych do
tego miejscach w danym rejonie.
4. Członek może brać udział w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej
tylko osobiście z prawem jednego głosu.
5. W Zebraniu Grupy Członkowskiej obowiązany jest uczestniczyć członek
Zarządu lub upoważniony do tego przez Zarząd pracownik Spółdzielni i
członek Rady Nadzorczej.
6. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą brać udział również dostawcy
mleka nie będący członkami Spółdzielni, zaproszeni przedstawiciele
miejscowych władz, instytucji i organizacji rolników oraz inne
zaproszone osoby.
§ 48.
1. Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:

a) wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
b) rozpatrywanie okresowych informacji i sprawozdań Rady
Nadzorczej i Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem spraw
występujących w danym rejonie i sposobów załatwiania
wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
c) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad
najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
d) ocena działalności placówek gospodarczych, istniejących w
danym rejonie łącznie z oceną pracy osób zatrudnionych w
punktach niskiego chłodzenia i wozaków /pracowników stałych i na
umowie-zlecenie/ w zakresie wykonywania obowiązków
wobec dostawców mleka lub Spółdzielni, wskazywanie
kandydatów na pracowników punktów niskiego chłodzenia oraz
przedkładanie wniosków wynikających z tej oceny
właściwym organom Spółdzielni,
e) wyrażanie i zgłaszanie opinii do właściwych organów
Spółdzielni a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków
wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
§ 49.
1. Stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad Zebrania Grupy
Członkowskiej wyraża zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
Na żądanie, co najmniej połowy obecnych członków zebrania stanowisko
w sprawie będącej przedmiotem obrad może być wyrażone w głosowaniu
tajnym.
2. Sposób obradowania na Zebraniu Grupy Członkowskiej określa
Regulamin uchwalony przez zebranie.
3. Protokół Zebrania Grupy Członkowskiej podpisany przez
Przewodniczącego i co najmniej dwóch członków obecnych na zebraniu,
przechowuje się w aktach Spółdzielni.
§ 50.
Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej powzięte z naruszeniem
przepisów Statutu i uchwał organów Spółdzielni uchyla Rada Nadzorcza,
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty ich podjęcia.

§ 51.
PRZEPISY KARNE
1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu
lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 5 i grzywnie.
2. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni albo likwidatorem, nie zgłasza
wniosku o upadłość spółdzielni pomimo powstania warunków
uzasadniających upadłość spółdzielni, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
3. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew
przepisom ustawy:
1) nie poddaje spółdzielni lustracji,
2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień
lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada
stosownych dokumentów,
3) nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji,
4) nie zwołuje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup
członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności.
4. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane
nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym,
członkom spółdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
§ 52.
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
§ 53.
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku
ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członków Spółdzielni.

§ 54.
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 55.
Zysk Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia
obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi
nadwyżkę bilansową.
§ 56.
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie
funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych
udziałów obowiązkowych.
§ 57.
1. Część nadwyżki bilansowej pozostała po dokonaniu odpisu,
o którym mowa w § 57 przeznacza się na cele określone w
Uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli część nadwyżki bilansowej dzieli się między członków Spółdzielni
to podziału dokonuje się proporcjonalnie do kwot wniesionych udziałów.
§ 58.
1. Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w Spółdzielni są :
a/ fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich,
opisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub
innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
b/ fundusz zasobowy powstaje z wpłat przez członków wpisowego, części
nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych
przepisach.
2. Spółdzielnia tworzy również poniżej wymienione fundusze celowe:
a/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b/ fundusz nagród i premii dla pracowników Spółdzielni,
c/ fundusz wzajemnej pomocy.

3. Zasady tworzenia funduszów wymienionych w pkt. 2 określają jej
regulaminy.
§ 59.
1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie
finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu pod
względem rzetelności i prawidłowości w trybie i według zasad
określonych w odrębnych przepisach. Uchwały w tym zakresie podejmuje
Rada Nadzorcza.
§ 60.
Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem
finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeśli podlega ono obowiązkowemu
badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom
Spółdzielni zapoznania się z nimi.
§ 61.
1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego , w
części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego.
2. Gdyby fundusze nie wystarczyły na pokrycie strat – Walne Zgromadzenie
może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego
wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut.
§ 62.
W razie połączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziału Spółdzielni,
likwidacji lub upadłości Spółdzielni – stosuje się przepisy Prawa
Spółdzielczego.
§ 63.
W przypadku likwidacji Spółdzielni byli jej członkowie mają prawo
zgłaszać roszczenie do części funduszu zasobowego i innego majątku
Spółdzielni.
1. Roszczenia te przysługują osobom, które przestały być członkami
Spółdzielni po 25 września 1994 roku.

2. Udział byłego członka w funduszu zasobowym i innym majątku
Spółdzielni określa się proporcjonalnie do wniesionych byłych
udziałów i czasu dysponowania tymi udziałami przez Spółdzielnię.
§ 64.
Organem właściwym do publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianym
w przepisach prawa jest Monitor Spółdzielczy wydawany przez Krajową
Radę Spółdzielczą.
Statut Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krośniewicach został
uchwalony na Walnym Zebraniu Przedstawicieli w dniu 31 maja 1995 roku
– Uchwała W.Z.P. Nr 9/95.
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