
Zasady zgłaszania i wyboru członków Rady Nadzorczej reguluje Statut 
Spółdzielni uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”  w śywcu w dniu 21 grudnia 2007r.                 
i obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 10/2012r. Walnego 
Zgromadzenia Członków z dnia 25 maja 2012r. są następujące: 
 
 

§ 91 
 

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 13 członków. 
3. Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym wybiera Walne Zgromadzenie spośród  

członków Spółdzielni.  
4. JeŜeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna , do Rady Nadzorczej moŜe być wybrana  osoba 

nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną. 
5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia , na którym Rada 

została wybrana, do wyborczego Walnego Zgromadzenia, w 3-cim roku, po dokonanym 
wyborze. 

5a. Uchwałą 2/3 całego składu  Rady moŜe ona skrócić swoją kadencję. W takim wypadku Zarząd  
niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie, które powinno się odbyć nie  później  niŜ  2 
miesiące po podjęciu uchwały o skróceniu kadencji. Mandaty członków Rady  wygasają 
wówczas z dniem odbycia tego Walnego Zgromadzenia. 

6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała 
w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest niewaŜna. Z chwilą nawiązania 
stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jej członkostwo w Radzie Nadzorczej tej 
samej Spółdzielni. 

7. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować ani zostać waŜnie wybrane osoby sprawujące 
mandat członka Rady przez  dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Ponownie do  Rady 
Nadzorczej moŜna kandydować po przerwie co najmniej jednej kadencji . Kadencję rozpoczętą 
traktuje się jako pełną. 

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje 100% , a pozostali członkowie  60 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez 
względu. Na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział 
członka Rady w kaŜdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba, Ŝe nieobecność członka jest 
usprawiedliwiona. 

10. JeŜeli w danym miesiącu posiedzenie Rady nie odbywa się , to wynagrodzenie o którym mowa 
w ust. 8, członkom organu nie przysługuje. 

11. Za udział w posiedzeniach prezydium i komisji przysługuje wynagrodzenie na zasadach 
określonych w ust. 8, o ile w danym miesiącu nie odbyło się plenarne  posiedzenie Rady 
Nadzorczej. 

12. Członek organu spółdzielni podlega wyłączeniu od głosowania w sprawach podmiotów 
gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel, wspólnik lub członek władz, 
prowadzących działalność na rzecz spółdzielni lub z wykorzystaniem majątku spółdzielni. 

13. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są – z zastrzeŜeniem postanowień ust. 14– do 
zachowania w tajemnicy wszelkich danych zawartych w dokumentach sporządzanych 
i gromadzonych przez Spółdzielnię, a w szczególności w aktach członkowskich, 
administracyjnych i osobowych,     stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm./, a takŜe innych chronionych przepisami prawa  informacji. 

14. Obowiązek przestrzegania tajemnicy nie dotyczy danych i informacji, do których dostęp został 
zagwarantowany członkom spółdzielni w ustawie, Prawie spółdzielczym, w innych ustawach lub 
w statucie Spółdzielni. 



§ 92 
1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym , spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. 
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli 

nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje. 
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje członkom Spółdzielni, 

najpóźniej na 15 dni przed  Walnym Zgromadzeniu lub pierwszą jego częścią. Kandydatura 
danej osoby musi być poparta przez co najmniej 10 członków Spółdzielni. W przypadku 
podziału Walnego Zgromadzenia na części zgłoszenia kandydatów dokonuje  się z tej części 
Walnego Zgromadzenia, do której został kandydat przypisany. 

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem: 
 
- imienia i nazwiska kandydata, adresu kandydata, 
- imienia i nazwiska, adres zgłaszającego wraz z jego podpisem.  
 
Dla waŜności zgłoszenia kandydata wymagane  jest dołączenie w terminie określonym w § 81 
ust.2 pisemnej zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o treści wskazanej w ust. 6. 

5. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie w 
kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem podziału Walnego Zgromadzenia na części. Lista ta 
po zweryfikowaniu przez Komisję mandatowo – skrutacyjną Walnego Zgromadzenia lub jego 
pierwszej części staje się  podstawą do sporządzenia karty wyborczej. 

6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyraŜające zgodę na  
kandydowanie oraz informację o: 

- zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 
pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zleganiu z wnoszeniem opłat 
eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej, wraz z upowaŜnieniem do 
odczytania powyŜszego oświadczenia na Walnym Zgromadzeniu lub jego częściach. 

6a. Formularz zgłoszeniowy  i oświadczenie są dostępne w  Spółdzielni. Formularz zgłoszeniowy     
nie zawierający informacji o których mowa w  ust. 4 bądź nieczytelny, uniemoŜliwiający 
identyfikację zgłaszającego lub kandydata jest niewaŜny. Komisja  mandatowo – skrutacyjna 
informuje Walne Zgromadzenie o przyczynach niezarejestrowania danej osoby na liście 
wyborczej. 

6b.  Osoba kandydująca na członka Rady Nadzorczej nie musi być obecna na Walnym Zgromadzeniu  
      lub jego wszystkich częściach. 

7. Członkowie Komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. 

8. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy 
kart wyborczych opatrzonych   pieczęcią Spółdzielni , na których są 
umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności 
alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złoŜenie karty 
wyborczej do urny w obecności Komisji mandatowo-skrutacyjnej 
Walnego Zgromadzenia lub jego poszczególnych części. 

 
 8a. JeŜeli głosowanie odbywa się za pomocą techniki elektronicznej to sposób jego 

przeprowadzenia będzie wynikał z instrukcji przedstawionej przez osoby  odpowiadające za 
jego techniczne przeprowadzenie. 

 
8b. Komisja  mandatowo – skrutacyjna, w przypadku głosowania z zastosowaniem urządzeń  

elektronicznych, czuwa nad przebiegiem głosowania i sporządza protokół z wyników 
głosowania na podstawie wydruków z poszczególnych głosowań –  podpisanych przez Komisję  



           stanowiących załączniki do protokołu Komisji  .  

9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów , na których nie głosuje. 

10. Głos jest niewaŜny, jeŜeli: 
a) zawiera większą liczbę nazwisk niŜ lista sporządzona przez Zarząd, 
b) karta wyborcza jest przekreślona, przedarta, zniszczona, 
c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niŜ liczba miejsc w Radzie  
     Nadzorczej. 
 

11.Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza    
Komisja mandatowo – skrutacyjna, która z czynności tych sporządza      
protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. 

 
 11a. W sytuacji gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje w trakcie Walnego Zgromadzenia, 
         które zostało podzielone na części, komisja mandatowo- skrutacyjna w obecności członków    

spółdzielni  biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia –  opróŜnia urnę z kart do  
         głosowania i po przeliczeniu  głosów  zabezpiecza i przekazuje do  przechowania w siedzibie  

Spółdzielni. 

12. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci , którzy uzyskali kolejno 
największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na 
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. 

13.  Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie moŜe przekraczać liczby 
członków Rady określonej w statucie Spółdzielni. 

 
14. JeŜeli w wyborach do Rady Nadzorczej dwóch lub więcej kandydatów na 

kolejnych ostatnich miejscach otrzyma taką samą liczbę głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co powodowałoby przekroczenie liczby         
członków organu, do którego odbywają się wybory, przeprowadza się       
dodatkowe wybory obejmujące tych kandydatów. 

 
14a.W razie uzyskania przez kilku kandydatów równej łącznej liczby głosów na kolejnych  ostatnich 

miejscach- wówczas, gdy wybory dokonywane są przez  Walne Zgromadzenie podzielone na 
części- mandat/ty/ zostaje/ją / obsadzony/ne   poprzez losowanie. Losowanie, o którym mowa  
wyŜej  przeprowadza Kolegium składające się z Przewodniczących i sekretarzy poszczególnych       
części Walnego Zgromadzenia. 

15. Przepisy o wyborach członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przy wyborach delegatów 
na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres 
Spółdzielczości. 

 
                                                          § 93 
Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji moŜe nastąpić w głosowaniu tajnym 
większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o 
ile w porządku obrad kaŜdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie 
§ 80, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. 
 
 
              § 94 
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata 
mandatu przed upływem  kadencji  następuje w przypadkach: 



    
   1)  odwołania większością 2/3 głosów  przez organ, który  dokonał wyboru,  
 
   2)  zrzeczenia się mandatu,  
 
   3)  ustania członkostwa w  Spółdzielni, 
 
   4) utraty zdolności do czynności prawnych, 
 
2.  Fakt utraty mandatu członka Rady z powodu zrzeczenia się mandatu  lub ustania członkostwa w 

Spółdzielni stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 
 
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej , który mandat utracił przed  upływem kadencji, organ 

uprawniony do wyboru przeprowadza wybory uzupełniające na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu. 
 Kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji członka, 

który mandat utracił. JednakŜe wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeŜeli liczba 
pozostałych  członków Rady Nadzorczej będzie równa lub większa niŜ liczba 11.   
     

 
 


