
 

Załącznik do Uchwały Nr 12/2011 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25.08. 2011 r. 

 

 

Regulamin  

Rady Nadzorczej Spółdzielni  

Mieszkaniowej „Zdrój" w Kamieniu Pomorskim 
 

 
I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo 

spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.  Nr  188,  poz. 1848 z późn. zm.), ustawy  z  dnia  

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119, 

poz. 1116 z późn. zm.), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

 

Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

 

II. Skład Rady Nadzorczej. 

 

§ 3 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród 

członków Spółdzielni obecnych w trakcie obrad. 

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana 

osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną. 

3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady 

Nadzorczej. 

4. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami 

spółdzielni. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego 

członkostwo w Radzie. 

 

§ 4 

 

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Rozpoczyna się od następnego dnia po 

zakończeniu Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru Rady, a kończy z upływem 

dorocznego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w trzecim roku po wyborach. 

 

§ 5 

 

 

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 

1) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, 

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 

4) odwołania pełnomocnika przez osobę prawną. 

 



3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi osoba wybrana w 

wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

4. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu, w którym miała się 

skończyć kadencja członka, który mandat utracił. 

 

 

III. Zakres działania Rady Nadzorczej 

 

§ 6 

 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

 

1) uchwalanie rocznych planów gospodarczych – finansowych, 

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno 

gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw 

członkowskich, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 

Spółdzielni i poszczególnych jej członków, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i 

gospodarczych oraz występowania z nich, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia 

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na mieniu 

Spółdzielni, 

6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności 

wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a 

członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz 

reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania tych czynności 

wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, 

9) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz uchwalanie regulaminu Zarządu, 

10) ustalanie zasad zaliczanie członków do poszczególnych części Walnego zgromadzenia, 

11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie (§ 77 ust 1 

Statutu), 

12) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub 

wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 

13) uczestniczenie w lustracji spółdzielni oraz przedstawienie wyników z lustracji 

najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, 

14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, 

15) podejmowanie uchwał w związku ze zleceniem badania sprawozdania finansowego pod 

względem rzetelności i prawidłowości oraz wyboru biegłego rewidenta, 

16) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi 

spółdzielni, 

17) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, za wyjątkiem zastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

18) określanie lokali do wynajmu i określanie kryteriów wyborów najemców, 

19) podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z 

tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej, 

20) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu. 

 

 



2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich 

sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan 

majątku Spółdzielni. 

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. 

5. Pierwsze zgromadzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady 

Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą 

uczestniczyć z głosem doradczym oraz w celu złożenia wyjaśnień bądź przedstawienia 

określonych materiałów zaproszeni członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni oraz 

inni goście. 

8. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe lub 

czasowe. 

9. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w formie 

miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń. 

 

10. Miesięczny ryczałt ustala się w następujących wysokościach:  

- przewodniczący Rady Nadzorczej – 300,00 zł. 

- zastępca przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący stałych komisji – 250,00 zł. 

- członkowie Rady Nadzorczej 200,00 zł. 

 

11. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady nie odbywa się to wynagrodzenie członkom 

Rady nie przysługuje.  

 

 

IV. Organizacja Rady Nadzorczej. 

 

§ 7 

 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego 

wchodzą Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady. 

2. Zadaniem Prezydium Rady jest koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz 

wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą. 

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne 

komisje stałe lub doraźne. 

4. Do składu komisji stałych (z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej) Rada Nadzorcza może 

dokooptować członków Spółdzielni nie będących członkami Rady w liczbie nie 

przekraczającej 2/3 składu Komisji. 

5. Rada Nadzorcza może powołać komisje doraźne z udziałem członków Spółdzielni nie 

będących członkami Rady Nadzorczej określając ich skład i zakres działania. 

 

 

V. Tryb obradowania i podejmowania uchwał 

 

§ 8 

 

1. Posiedzenia plenarne odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad 

ustala prezydium Rady. 

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz  z proponowanym porządkiem obrad 

oraz w miarę potrzeby materiałami pomocniczymi i projektami uchwał winny być doręczone 



członkom rady w terminie do pięciu dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadkach 

szczególnych termin ten może być skrócony do jednego dnia. 

3. Jeżeli w porządku obrad Rady Nadzorczej znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia 

członka Spółdzielni, zainteresowany członek winien być zawiadomiony pisemnie o czasie i 

miejscu posiedzenia. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo powiadomiony nie przybędzie 

na zebranie. Rada Nadzorcza może podjąć wiążącą uchwalę bez jego udziału. 

 

§ 9 

 

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. 

Członek Rady Nadzorczej, który nie może brać udziału w posiedzeniu, winien powiadomić o 

tym przewodniczącego lub jego zastępcę a na najbliższym posiedzeniu usprawiedliwić swą 

nieobecność. 

 

§ 10 

 

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej połowy 

członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte zatwierdzonym porządkiem 

obrad. 

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, licząc jedynie głosy oddane za 

i przeciw. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady lub jego 

zastępcy prowadzącego zebranie. 

3. Na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej w porządku obrad można umieścić dowolny punkt 

o ile wniosek wpłynął przed posiedzeniem Rady i był przegłosowany w momencie 

zatwierdzenia przez Radę porządku obrad. 

4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych winny być podejmowane w głosowaniu 

tajnym. 

5. W sprawach ważnych na żądanie co najmniej dwóch obecnych na posiedzeniu członków 

Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza głosowanie tajne a na żądanie 1/3 obecnych na 

posiedzeniu członków Rady głosowanie imienne. 

6. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących. 

7. Sprawy, które pomimo umieszczenia ich w zatwierdzonym porządku obrad nie zostały 

rozpatrzone na posiedzeniu Rady, powinny być przeniesione i rozpatrzone na najbliższym 

posiedzeniu Rady. 

8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem zatwierdzonego porządku obrad 

ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, Rada 

może określić najbliższy termin jej rozpatrywania. 

9. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Rady, Rada Nadzorcza w 

uzasadnionych przypadkach może dokonać ponownego rozpatrzenia sprawy i zmienić 

poprzednio podjętą decyzję - jeżeli zaistniały nowe lub nieznane wcześniej okoliczności 

uzasadniające ponowne rozpatrzenie. 

 

§ 11 

 

Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez 

przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady po uprzednim przyjęciu protokołu przez Radę. 

Załącznikami do protokołu są podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały podpisywane 

przez przewodniczącego zebrania i sekretarza oraz inne dokumenty rozpatrywane i przyjęte w 

trakcie obrad. 

 

 

 

 

 



VI. Tryb wyboru i odwoływania członków Zarządu. 

 

§ 12 

 

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z 

nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Wyboru każdego z członków Zarządu dokonuje się oddzielnie. 

3. W skład Zarządu wchodzą kandydaci którzy otrzymali co najmniej 50%+1 oddanych 

ważnych głosów. 

§ 13 

 

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy 

- w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę stosownie do 

wymogów Kodeksu Pracy. 

 

§ 14 

 

1. Wniosek o odwołania członka Zarządu może zgłosić każdy członek Rady Nadzorczej. 

Wniosek powinien być zgłoszony na piśmie przed posiedzeniem Rady z uzasadnieniem 

stawianych zarzutów i umieszczony w porządku obrad. 

2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu, Rada Nadzorcza doręcza zainteresowanemu na 

piśmie. 

 

VII Postanowienia końcowe. 

 

§ 15 

 

1. Techniczną obsługę posiedzeń Rady i Prezydium zapewnia Zarząd. 

2. Zarząd przechowuje i zabezpiecza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z 

załącznikami przez okres dziesięciu lat oraz realizuje wszelkie ustalenia i uchwały Rady, 

powiadania o nich zainteresowane służby i strony. 

3. Korespondencja Rady podpisywana jest przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę 

oraz przez sekretarza Rady Nadzorczej. 

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą z podaniem 

ich oznakowania, daty i tytułu. 

 

§ 16 

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.08.2011 r. 

(Uchwała Nr 12./2011) i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

 

Zmiany w Regulaminie dokonano na podstawie Uchwały Nr 11/2012 Walnego Zgromadzenia 

Członków z dnia 29 czerwca 2012 roku. 
 




