STATUT

SPÓŁDZIELCZEJ KASY
OSZCZ DNO CIOWO-KREDYTOWEJ
im. Unii Lubelskiej

Tekst jednolity
(na dzie 9 sierpnia 2013 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Kasa jest spółdzielni

działaj c

pod nazw : Spółdzielcza Kasa Oszcz dno ciowo -

Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
2. Kasa działa na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa, a w szczególno ci: ustawy z
dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszcz dno ciowo - kredytowych, ustawy
z dnia 16 wrze nia 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz niniejszego Statutu.
3. Kasa mo e u ywa

w obrocie handlowym oraz w celach marketingowych nazwy

skróconej „SKOK Unii Lubelskiej” oraz „Kasa Unii Lubelskiej”.
§2
1. Siedziba Kasy mie ci si w Lublinie.
2. Kasa działa w ród członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.
3. Członkami Kasy mog by tak e – działaj ce w ród członków, o których mowa w ust. 2 –
organizacje pozarz dowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, jednostki organizacyjne ko ciołów
i zwi zków wyznaniowych posiadaj ce osobowo

prawn , spółdzielnie, zwi zki

zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.
4. Kas tworzy si na czas nieokre lony.
§3
1. Celem Kasy jest propagowanie oszcz dno ci i gospodarno ci, upowszechnienie idei

finansowej samopomocy, kształtowanie umiej tno ci zarz dzania finansami w sposób
efektywny i demokratyczny, jak równie zapewnienie członkom Kasy ródła kredytów o
umiarkowanym oprocentowaniu.
2. Przedmiotem działalno ci Kasy jest:
1) gromadzenie rodków pieni nych wył cznie swoich członków,
2) udzielanie swoim członkom po yczek i kredytów,
3) przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozlicze finansowych,
4) po redniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach okre lonych
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o po rednictwie ubezpieczeniowym,
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5) prowadzenie działalno ci społecznej i o wiatowo-kulturalnej na rzecz swoich
członków i ich rodowiska i współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi
i zwi zkami zawodowymi,
6) (skre lony).
4. Do rozlicze , o których mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieni nych.
§4
1. Kasa korzysta z pomocy zakładów pracy, w ród których pracowników działa.
2. Warunki współpracy mi dzy Kas a pracodawc oraz zakres wiadcze pracodawcy na
rzecz Kasy okre la umowa.
§5
Kasa jest członkiem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowej.

II. CZŁONKOWIE
A. Nabycie członkostwa
§6
1. Członkami Kasy mog by osoby fizyczne posiadaj ce pełn zdolno

do czynno ci

prawnych wymienione w § 2 ust. 2 Statutu.
2. Członkami Kasy mog by tak e podmioty, o których mowa w § 2 ust. 3 Statutu.
3. W poczet członków Kasy mog by tak e przyj ci pracownicy młodociani w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy, o ile poł czeni s wi zi , o której mowa w § 2 ust. 2 Statutu.
Nie mog oni jednak by członkami organów Kasy, a w Walnym Zgromadzeniu mog oni
uczestniczy jedynie przez swoich przedstawicieli ustawowych.
4. Członkowie, w stosunku do których wi

o charakterze zawodowym lub organizacyjnym

ustała, zachowuj członkostwo w Kasie.
§7
1. Zało yciele Kasy, którzy podpisali Statut, staj

si

członkami Kasy z chwil

jej

zarejestrowania, przy czym s oni obowi zani do zadeklarowania udziałów stosownie do
wymaga niniejszego Statutu.
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2. Przyst puj cy do Kasy po jej zarejestrowaniu, staj si członkami z chwil ich przyj cia
przez Kas .
3. Warunkiem przyj cia na członka jest zło enie deklaracji. Deklaracja powinna by zło ona
pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej.
4. Podpisana przez przyst puj cego do Kasy deklaracja powinna zawiera
i nazwisko lub nazw , miejsce zamieszkania lub siedzib , ilo

jego imi

zadeklarowanych

udziałów oraz dane dotycz ce wkładu, a w przypadku członków, nieb d cych osobami
fizycznymi tak e dane dotycz ce wpisu do wła ciwego rejestru (je li członek podlega
takiemu wpisowi) oraz zasad reprezentacji i osób uprawnionych do reprezentowania.
5. Członek mo e w deklaracji lub w odr bnym pisemnym o wiadczeniu zło onym w Kasie
wskaza

osob , której Kasa obowi zana jest po jego

mierci wypłaci

udziały.

Prawo z tego tytułu nie nale y do spadku.
§8
1. W poczet członków Kasy przyjmuje Zarz d w trybie i na zasadach okre lonych poni ej.
2. Przyj cie w poczet członków powinno by stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch
członków Zarz du lub osób do tego przez Zarz d upowa nionych z podaniem daty
uchwały o przyj ciu. Obowi zuje to równie

przy zmianie danych dotycz cych

zadeklarowanych udziałów.
3. Uchwała o przyj ciu w poczet członków Kasy powinna by podj ta w ci gu jednego
miesi ca od dnia zło enia deklaracji. O uchwale odmawiaj cej przyj cia Zarz d
zawiadamia zainteresowan

osob

na pi mie w ci gu dwóch tygodni od dnia jej

powzi cia.
4. Zawiadomienie o odmowie przyj cia powinno zawiera uzasadnienie oraz pouczenie
o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ci gu dwóch tygodni od daty
otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno by rozpatrzone przez Rad Nadzorcz
najpó niej w ci gu jednego miesi ca od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej
jest ostateczna.
B. Prawa i obowi zki członków
§9
1. Członek Kasy ma prawo:
1) gromadzi w Kasie oszcz dno ci;
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2) korzysta z udzielanych przez Kas po yczek i kredytów;
3) korzysta z innych usług wiadczonych przez Kas albo za jej po rednictwem;
4) wybiera i by wybieranym do organów Kasy (z zastrze eniem postanowie § 6 ust. 2
Statutu);
5) czynnie uczestniczy w yciu Kasy oraz zgłasza wnioski zwi zane z jej działalno ci ;
6) uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Grupy Członkowskiej;
7)

da rozpatrzenia przez wła ciwe organy Kasy wniosków dotycz cych jej działalno ci;

8) otrzymywa w sposób przewidziany w Statucie informacj o czasie, miejscu i porz dku
obrad Zebrania Przedstawicieli w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało
zast pione Zebraniem Przedstawicieli;
9) otrzymywa odpisy statutu i regulaminów;
10) zaznajamia

si

z uchwałami organów Kasy, protokołami obrad organów Kasy,

protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi
przez Kas z osobami trzecimi, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy
zawodowej;
11) przegl da rejestr członków Kasy;
12) zaskar a do s du uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) z powodu
ich niezgodno ci z przepisami prawa lub Statutu;
13) odwoływa si w post powaniu wewn trzspółdzielczym od uchwał w sprawach,
o których mowa w § 22, w terminach okre lonych w Statucie.
2. Kasa mo e odmówi członkowi wgl du do umów zawieranych z osobami trzecimi, je eli
naruszałoby to prawa tych osób lub je eli istnieje uzasadniona obawa, e członek wykorzysta
pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Kasy i przez to wyrz dzi Kasie
znaczn szkod . Odmowa powinna by wyra ona na pi mie. Członek, któremu odmówiono
wgl du do umów zawieranych przez Kas z osobami trzecimi, mo e zło y wniosek do s du
rejestrowego o zobowi zanie Kasy do udost pnienia tych umów. Wniosek nale y zło y w
terminie siedmiu dni od dnia dor czenia członkowi pisemnej odmowy.
3. Członkowi przysługuj równie inne prawa okre lone w ustawie Prawo spółdzielcze lub
w niniejszym Statucie.
§ 10
1. Członek Kasy jest obowi zany:
1) wnie

wpisowe i zadeklarowany udział lub udziały;

2) wpłaci wkład członkowski;
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3) posiada indywidualne konto spółdzielcze (IKS) i gromadzi na nim co miesi c
oszcz dno ci w zadeklarowanej wysoko ci, nie mniejszej jednak ni w kwocie
ustalonej przez Zarz d;
4) wyrazi

na pi mie zgod

na potr cenie z jego wynagrodzenia za prac , zasiłku

chorobowego i wychowawczego wszelkich nale no ci przypadaj cych od niego
na rzecz Kasy;
5) dba o dobro Kasy, jej rozwój i usprawnianie jej działalno ci;
6) przestrzega przepisów prawa, postanowie Statutu i opartych na nich regulaminów,
a tak e postanowie i uchwał organów Kasy;
7) niezwłocznie zawiadamia Kas o zmianie danych zawartych w deklaracji
członkowskiej.
2. Postanowie ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje si do członków, nieb d cych osobami fizycznymi.
§ 11
1. Kasa jest obowi zana wypłaci

po mierci członka z jego wkładu członkowskiego

i oszcz dno ci:
a) koszty pogrzebu członka w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada
zwyczajom przyj tym w rodowisku zmarłego – osobie, która przedło y rachunki
stwierdzaj ce wysoko

poniesionych przez ni wydatków;

b) kwot nie przekraczaj c ogółem sumy przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego,
w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzaj cych wypłat – je eli członek pisemnie
wskazał Kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nast pi ; osobami wskazanymi
przez członka mog by jego mał onek, zst pni, rodzice, dziadkowie i rodze stwo.
c) kwot

równ

wiadcze

wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu

z ubezpiecze

i zabezpiecze

społecznych, które nie przysługiwały za

okres po mierci posiadacza rachunków, wskazan we wniosku organu rentowego
skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano
wpłat.
2. Sumy okre lone w ust. 1 nie nale

do spadku po członku.

3. Kasa jest zwolniona od wypłaty pełnej lub cz ciowej kwoty, o której mowa w ust.1
lit. c), je eli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków
wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalaj zrealizowa wniosku
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w cało ci lub cz ci, oraz w ci gu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ
rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
4. Kasa nie odpowiada za szkody wynikaj ce z wykonania czynno ci, o których mowa w
ust 1 lit. c) oraz ust 3. Odpowiedzialno

w tym zakresie ponosi organ rentowy, który

wyst pił z wnioskiem
C. Wpisowe, udziały i wkłady
§ 12
1. Wpisowe wynosi 40 zł, a wysoko

jednego udziału 50 zł.

2. Członek Kasy obowi zany jest do zadeklarowania, co najmniej jednego udziału.
3. Członek mo e posiada wi ksz liczb udziałów, które przed wpłaceniem powinien
pisemnie zadeklarowa .
4. Udziały nale y wpłaca w ci gu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu
członkostwa. Dodatkowo zadeklarowane udziały powinny by

wpłacone najpó niej

w ci gu 30 dni od daty ich zadeklarowania. Na wniosek członka, jak równie w innych
uzasadnionych wypadkach, Zarz d mo e wyrazi zgod na dokonanie wpłaty z tytułu
wniesienia udziałów w nie wi cej ni 12 ratach miesi cznych.
5. W przypadku podniesienia wysoko ci udziału członek obowi zany jest do jego
uzupełnienia w terminie 30 dni licz c od dnia podj cia uchwały o podniesieniu wysoko ci
udziału. W razie nie dokonania wpłaty w pełnej wysoko ci w powy szym terminie, na
poczet nale nej wpłaty zalicza cało

lub odpowiedni cz

nadwy ki wniesionego

wkładu ponad kwot , o jakiej mowa w § 14 ust. 1. Postanowienie ust. 4 stosuje si
odpowiednio.
6. Na poczet udziału, o jakim mowa w ust. 1 zalicza si nadwy k wniesionego wkładu
ponad kwot okre lon w § 14 ust. 1.
7. Członek niewpłacaj cy udziałów w terminie i w wymaganej Statutem wysoko ci mo e
zosta wykre lony z rejestru członków (§ 18 ust.2 lit.a) Statutu).
§ 13
1. Z uwzgl dnieniem zawartych w Statucie zastrze e odnosz cych si do członków Kasy, o
których mowa w § 6 ust. 3, wszyscy członkowie Kasy maj równe prawa i obowi zki, bez
wzgl du na ilo

posiadanych udziałów.
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2. Członek Kasy nie mo e przed ustaniem członkostwa

da zwrotu wpłat dokonanych na

udziały obowi zkowe.
3. Zwrot wpłat na udziały nadobowi zkowe nast puje po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego Kasy za rok, w którym członek wyst pił z

daniem zwrotu tych udziałów.

Kasa zobowi zana jest wypłaci udziały w ci gu 30 dni, licz c od dnia zatwierdzenia
sprawozdania o którym mowa wy ej.
4. Członkowi nie przysługuje prawo

dania zwrotu udziałów, je eli zostały one

przeznaczone na pokrycie strat Kasy.
§ 14
1. Członek Kasy obowi zany jest wpłaci , w terminie 30 dni od dnia podj cia uchwały
w sprawie przyj cia w poczet członków spółdzielni, wkład członkowski w wysoko ci 1 zł.
2. W przypadku ustania członkostwa, wypłata wkładu nast puje nie pó niej ni po upływie
miesi ca od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli)
sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo w Kasie.
3. Na poczet wkładu, o jakim mowa wy ej w ust. 1, zalicza si dotychczasowym członkom
Kasy odpowiedni

cz

zgromadzonych przez nich wkładów. Pozostała cz

zgromadzonych wcze niej wkładów podlega przekazaniu na obowi zkowy rachunek
systematycznego oszcz dzania, o jakim mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.
D. Ustanie członkostwa
Członkostwo w Kasie ustaje na skutek:

§ 15

1) wyst pienia członka,
2) wykluczenia członka,
3) wykre lenia członka,
4)

mierci członka lub ustania zdolno ci prawnej członka nieb d cego osob fizyczn .
§ 16

1. Członek mo e w ka dym czasie wyst pi

z Kasy, składaj c Zarz dowi pisemne

zgłoszenie wyst pienia, z zachowaniem 3-miesi cznego okresu wypowiedzenia.
2. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna si od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego
nast puj cego po dniu zgłoszenia wyst pienia.
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3. Za dat

wyst pienia członka z Kasy uwa a si

nast pny dzie

po upływie okresu

wypowiedzenia.
§ 17
1. Członek mo e zosta wykluczony z Kasy w wypadku, gdy z jego winy umy lnej lub z
powodu ra cego niedbalstwa, dalsze pozostawanie w Kasie nie da si

pogodzi

z

postanowieniami niniejszego Statutu lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie mo e nast pi , gdy członek:
a)

wiadomie szkodzi Kasie lub działa wbrew jej interesom;

b) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów
Kasy;
c) uporczywie uchyla si od wykonywania istotnych zobowi za wobec Kasy;
d)

wiadomie wprowadza Kas

w bł d, celem nabycia okre lonych uprawnie

lub

osi gni cia nieuzasadnionych korzy ci.
§ 18
1. Członek Kasy, który nie wykonuje obowi zków statutowych z przyczyn przez niego nie
zawinionych, mo e by pozbawiony członkostwa przez wykre lenie z rejestru członków.
2. Przyczyn wykre lenia z rejestru członków Kasy mo e by :
a) niewpłacenie w terminie udziałów w wysoko ci okre lonej Statutem;
b) niewpłacanie w terminie rat systematycznego oszcz dzania na IKS;
c) niewykonywanie innych zobowi za wobec Kasy.
3. Ustanie wi zi, o której mowa w § 2 ust. 2, nie stanowi przyczyny wykre lenia członka
z rejestru członków.
§ 19
1. Wykluczenia lub wykre lenia dokonuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ma obowi zek
wysłuchania wyja nie zainteresowanego członka.
2. Rada Nadzorcza ma obowi zek zawiadomi członka na pi mie, wraz z uzasadnieniem o
wykre leniu albo wykluczeniu z Kasy, w terminie dwóch tygodni od dnia podj cia
uchwały. Uzasadnienie powinno zawiera w szczególno ci motywy, którymi si kierowała
Rada Nadzorcza uznaj c, e zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo
wykre lenia okre lone w Statucie. Zawiadomienie powinno by

-9-

wysłane listem

poleconym. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany
podanego przez niego adresu ma moc prawn dor czenia.
3. Członek Kasy ma prawo:
a) odwoła si od uchwały o wykluczeniu albo o wykre leniu do Walnego Zgromadzenia
(Zebrania Przedstawicieli) w terminie okre lonym w § 22 ust. 2 niniejszego Statutu;
b) zaskar y uchwał Rady Nadzorczej do s du, w terminie sze ciu tygodni od dnia
dor czenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; postanowienie § 33 niniejszego
Statutu stosuje si odpowiednio.
4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne
Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), termin do zaskar enia do s du uchwały Rady
Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 lit. b) biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno
by najpó niej rozpatrzone.
5. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) odwołania
od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykre lenia, członek Kasy ma
prawo by obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popiera je. Do wniesienia odwołania i
jego rozpatrzenia stosuje si § 22 niniejszego Statutu.
6. Wykluczenie albo wykre lenie staje si skuteczne z chwil :
a) bezskutecznego upływu terminu do zaskar enia do s du uchwały Rady Nadzorczej,
chyba e członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady
Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);
b) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia
(Zebrania Przedstawicieli) od uchwały Rady Nadzorczej, je eli termin ten jest dłu szy
od terminu do zaskar enia do s du uchwały Rady Nadzorczej;
c) bezskutecznego upływu terminu do zaskar enia do s du uchwały Walnego
Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);
d) prawomocnego oddalenia przez s d powództwa o uchylenie uchwały Rady
Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli).
§ 20
1. Rozliczenie z byłym członkiem z tytułu wypłaconych udziałów oraz ich zwrot nast puje
w ci gu miesi ca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie (Zebranie
Przedstawicieli) sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał nale e do
Kasy.
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2. Kasa mo e potr ci

przy wypłacie udziałów swoje roszczenia do członka z tytułu

czynno ci wchodz cych w zakres jej statutowej działalno ci.
§ 21
Członka zmarłego skre la si z rejestru członków Kasy ze skutkiem od dnia, w którym
nast piła mier .
E. Post powanie wewn trzspółdzielcze
§ 22
1. W sprawach dotycz cych wykluczenia albo wykre lenia z Kasy, członkowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie mo e by wniesione w ci gu czterech tygodni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o uchwale Rady Nadzorczej.
3. Odwołanie powinno by rozpatrywane na najbli szym Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu
Przedstawicieli), nie pó niej jednak ni

w ci gu 18 miesi cy od dnia otrzymania

odwołania przez Kas .
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzy odwołanie wniesione po upływie wymienionego
w ust. 2 terminu, je eli opó nienie nie przekracza 6 miesi cy a odwołuj cy si
usprawiedliwi je wyj tkowymi okoliczno ciami. Wniosek o rozpatrzeniu sprawy, mimo
upływu terminu, wraz z uzasadnieniem, składa si ł cznie z odwołaniem.
5. W przypadku wniesienia przez członka odwołania bieg przedawnienia i terminów
zawitych ulega zawieszeniu do dnia zako czenia post powania wewn trzspółdzielczego,
jednak e przez okres nie dłu szy ni rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien
rozpatrzy odwołanie.
6. Post powanie wewn trzspółdzielcze ulega umorzeniu w przypadku zaskar enia przez
członka uchwały w post powaniu s dowym.
§ 23
(skre lony)
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III. ORGANY KASY
§ 24
1. Organami Kasy s :
a) Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli),
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarz d,
d) Zebrania Grup Członkowskich (w wypadku zast pienia Walnego Zgromadzenia Zebraniem
Przedstawicieli).

2. Wybory do organów Kasy dokonywane s w głosowaniu tajnym, spo ród nieograniczonej
liczby kandydatów b d cych członkami Kasy. Odwołanie członka organu nast puje tak e
w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały organów Kasy zapadaj – o ile Statut nie stanowi inaczej – zwykł wi kszo ci
głosów, przy obecno ci co najmniej połowy liczby członków.
4. Przy obliczaniu wymaganej wi kszo ci głosów dla podj cia uchwały przez organ Kasy
uwzgl dnia si tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
5. Tryb zwoływania posiedze organów Kasy oraz sposób i warunki podejmowania uchwał
przez te organy okre la Statut i oparte na nim regulaminy tych organów.
6. Członkowie organów Kasy powinni wykonywa

swoje czynno ci z najwi ksz

staranno ci i dba o dobro członków oraz Kasy jako cało ci.
7. Członkami Rady Nadzorczej i Zarz du Kasy mog by wył cznie osoby, które nie były
prawomocnie skazane za przest pstwo umy lne przeciwko mieniu, dokumentom lub
przest pstwo skarbowe.
8. W Radzie Nadzorczej i w Zebraniu Przedstawicieli Kasy udział pracowników Kasy,
b d cych jej członkami, nie mo e przekroczy 1/3 składu Rady Nadzorczej lub Zebrania
Przedstawicieli.
9. Członkowie organów Kasy wykonuj swoje funkcje nieodpłatnie. Przysługuje im jedynie
zwrot prawidłowo udokumentowanych, faktycznie poniesionych wydatków zwi zanych
z prowadzeniem spraw kasy, z zastrze eniem § 48.
A. Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli)
§ 25
1. Walne Zgromadzenie jest najwy szym organem Kasy.
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2. Członek mo e bra udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobi cie. Członkowie Kasy,
o których mowa w § 6 ust. 3, uczestnicz w Walnym Zgromadzeniu przez swych
przedstawicieli ustawowych.
3. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.
Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie s uprawnione do zabierania głosu.
4. Ka demu członkowi przysługuje jeden głos bez wzgl du na liczb posiadanych udziałów.
5. W Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestniczy z głosem doradczym, przedstawiciele
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszcz dno ciowo - Kredytowej, przedstawiciele Krajowej
Rady Spółdzielczej oraz - na zaproszenie Rady Nadzorczej - inne osoby.
§ 26
1. Je eli liczba członków Kasy przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie zostaje
zast pione przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Wyboru

przedstawicieli

na

Zebranie

Przedstawicieli

dokonuj

Zebrania

Grup

Członkowskich, w liczbie ustalonej przez Rad Nadzorcz , proporcjonalnie do ilo ci
członków danej grupy, według stanu na dzie

1 stycznia tego roku, w którym

dokonywane s wybory.
3. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa
w trzech kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.
4. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu okre lonego w ust. 3. Utrata mandatu
przed upływem kadencji nast puje w razie odwołania przez organ dokonuj cy wyboru lub
ustania członkostwa w Kasie. Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie
Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru – do ko ca kadencji - innego przedstawiciela.
5.

Do Zebrania Przedstawicieli stosuje si odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym
Zgromadzeniu.

6. Członek Kasy nieb d cy przedstawicielem mo e uczestniczy w Zebraniu Przedstawicieli
bez prawa głosu. O zamiarze uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli członek Kasy
obowi zany jest poinformowa Zarz d Kasy, na co najmniej 10 dni przed planowanym
Zebraniem Przedstawicieli.
§ 27
Do wył cznej wła ciwo ci Walnego Zgromadzenia nale y:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalno ci Kasy;
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2) rozpatrywanie sprawozda

Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozda

rocznych i

sprawozda finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Kasy,
Rady Nadzorczej, Zarz du w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom Zarz du;
3) rozpatrywanie wniosków wynikaj cych z przedstawionego protokółu polustracyjnego
z działalno ci Kasy oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie przekazania nadwy ki bilansowej na zwi kszenie
funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomo ci, zbycia zakładu lub innej
wyodr bnionej jednostki organizacyjnej;
6) oznaczanie najwy szej sumy zobowi za , jak Kasa mo e zaci gn ;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyst powania do innych organizacji gospodarczych
oraz wyst powania z nich;
8) podejmowanie uchwał w sprawie ł czenia, podziału lub likwidacji Kasy;
9) rozpatrywanie w post powaniu wewn trzspółdzielczym odwoła

od uchwał Rady

Nadzorczej podj tych w pierwszej instancji;
10) uchwalanie zmian Statutu;
11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
12) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 28
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d raz w roku w terminie do dnia 30
czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo e by zwołane z wa nych powodów przez
Zarz d w ka dym czasie.
3. Zarz d zobowi zany jest tak e zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na

danie:

a) Rady Nadzorczej,
b) co najmniej 1/3 członków.
4. Zebranie Przedstawicieli Zarz d zwołuje tak e na

danie:

a) Zebra Grup Członkowskich, obejmuj cych, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków
Kasy,
b) 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
5.

danie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno by zło one na pi mie z podaniem
celu jego zwołania.
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6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadkach okre lonych w ust. 3 i 4, powinno
by zwołane w takim terminie, aby mogło si odby nie pó niej ni w ci gu sze ciu
tygodni od dnia wniesienia

dania. Je eli to nie nast pi, zwołuje je Rada Nadzorcza,

Kasa Krajowa lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Kasy.
7. Uprawnieni do

dania zwołania Walnego Zgromadzenia mog

równie

da

umieszczenia oznaczonych spraw w porz dku jego obrad, pod warunkiem wyst pienia z
tym

daniem na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 29

1. O czasie miejscu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia si członków,
Kas Krajow oraz Krajow Rad Spółdzielcz listem poleconym, nadanym co najmniej
na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Członek, korzystaj cy z uprawnienia o którym mowa w § 19 ust. 3 lit. a) niniejszego
Statutu, powinien by zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy
tygodnie przed tym terminem.
3. W przypadku zast pienia Walnego Zgromadzenia przez Zebranie Przedstawicieli,
postanowienia ust.1 maj zastosowanie tylko w odniesieniu do przedstawicieli członków,
Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej. Pozostali członkowie Kasy powinni by
zawiadomieni o czasie, miejscu i porz dku obrad Zebrania Przedstawicieli przez
wywieszenie ogłosze w oddziałach SKOK.
4. W przypadku wniesienia do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw,
uzupełniony porz dek obrad powinien by podany do wiadomo ci członków Kasy, Kasy
Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej na 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia, w sposób okre lony w ust. 1 i 3.
§ 30
1. Walne Zgromadzenie mo e podejmowa

uchwały jedynie w sprawach obj tych

porz dkiem obrad podanym do wiadomo ci członków w terminach i w sposób okre lony
w § 29. Nie dotyczy to uchwały o odwołaniu członka Zarz du w zwi zku z odmow
udzielenia mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie mo e podejmowa

uchwały w obecno ci co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania (quorum). Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie
z powodu braku quorum, mo e podejmowa uchwały bez wzgl du na liczb obecnych,
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pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa si jawnie, z wyj tkiem wyborów do
organów Kasy oraz odwoływania ich członków. Na

danie 1/10 liczby członków

obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarz dza si głosowanie tajne równie w innych
sprawach obj tych porz dkiem obrad.
§ 31
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał okre la regulamin obrad Walnego
Zgromadzenia.
§ 32
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporz dza si protokół, który podpisuj Przewodnicz cy
i Sekretarz Walnego Zgromadzenia, wybrani przez nie na pocz tku obrad.
2. Protokóły przechowuje Zarz d Kasy.
3. Protokóły s jawne dla członków Kasy, Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej.
§ 33
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowi zuj wszystkich członków Kasy oraz jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustaw jest niewa na.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu b d dobrymi obyczajami lub godz ca w
interesy Kasy albo maj ca na celu pokrzywdzenie jej członka mo e by zaskar ona do
s du.
4. Ka dy członek Kasy lub Zarz d mo e wytoczy

powództwo o uchylenie uchwały.

Jednak e prawo zaskar enia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykre lenia członka
przysługuje wył cznie członkowi wykluczonemu albo wykre lonemu.
5. Je eli Zarz d wytacza powództwo, Kas reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez
Rad

Nadzorcz . W wypadku nieustanowienia pełnomocnika, s d wła ciwy do

rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Kasy.
6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno by wniesione w ci gu
sze ciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, je eli za powództwo wnosi
członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w
ci gu sze ciu tygodni od dnia powzi cia wiadomo ci przez tego członka o uchwale, nie
pó niej jednak ni przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
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7. Je eli ustawa lub statut wymagaj

zawiadomienia członka o uchwale, termin

sze ciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w
sposób wskazany w statucie.
8. S d mo e nie uwzgl dni upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, je eli utrzymanie
uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe
skutki, a opó nienie w zaskar eniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyj tkowymi
okoliczno ciami i nie jest nadmierne.
9. Orzeczenie s du ustalaj ce nieistnienie albo niewa no

uchwały Walnego Zgromadzenia

b d uchylaj ce uchwał ma moc prawn wzgl dem wszystkich członków Kasy oraz
wszystkich jej organów.
B. Rada Nadzorcza
§ 34
Rada Nadzorcza sprawuje kontrol i nadzór nad działalno ci Kasy.
§ 35
1. Rada Nadzorcza składa si z 6 członków: Przewodnicz cego, Wiceprzewodnicz cego,
Sekretarza i pozostałych członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie spo ród
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Członkami Rady Nadzorczej mog by osoby, które nie były prawomocnie skazane za
przest pstwo umy lne przeciwko mieniu, dokumentom lub przest pstwo karno skarbowe.
§ 36
1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 6 lat.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia za ostatni rok ich urz dowania.
§ 37
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na któr został wybrany.
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2. Utrata mandatu przed upływem kadencji nast puje w wypadku ustania członkostwa w
Kasie, rezygnacji oraz w wypadku odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie
wi kszo ci 2/3 głosów.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do
ko ca kadencji – nowego członka Rady Nadzorczej.
§ 38
Do zakresu działania Rady Nadzorczej nale y:
1) zatwierdzanie przygotowanych i uchwalonych przez Zarz d planów działania Kasy;
2) kontrola działalno ci Zarz du i Komisji Kredytowej pod wzgl dem zgodno ci z prawem,
Statutem oraz zasadami gospodarno ci, w szczególno ci za :
a) badanie pod wzgl dem rzetelno ci i prawidłowo ci rocznych sprawozda finansowych
Kasy i podejmowanie uchwał w tym zakresie,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Kas jej zada gospodarczych, ze
szczególnym uwzgl dnieniem przestrzegania praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarz d wniosków organów
Kasy i jej poszczególnych członków;
3) czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszelkich operacji finansowych Kasy;
4) przeprowadzanie dorocznych oraz dora nych rewizji ksi g i dokumentacji finansowej
Kasy, b d powodowanie przeprowadzenia takiej rewizji;
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obci enia nieruchomo ci;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyst powania do organizacji społecznych oraz
wyst powania z nich;
7) przedstawienie

na

Walnym

Zgromadzeniu

sprawozda

ze

swej

działalno ci,

zawieraj cych wyniki kontroli i ocen sprawozda finansowych oraz ocen działalno ci
Zarz du, a tak e wniosków z przeprowadzonej lustracji;
8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Kasy;
9) uchwalanie regulaminów działania organów Kasy z wyj tkiem regulaminu Walnego
Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynno ci prawnych dokonywanych mi dzy Kas
a członkiem Zarz du lub dokonywanych przez Kas w interesie członka Zarz du oraz
reprezentowania Kasy przy tych czynno ciach; do reprezentowania Kasy wystarczy
dwóch członków Rady Nadzorczej przez ni upowa nionych;
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11) ustalanie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na Grupy
Członkowskie i regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej (wariant stosowany,
gdy Walne Zgromadzenie zostanie zast pione Zebraniem Przedstawicieli);
12) powoływanie i odwoływanie członków Zarz du;
13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) w warunkach okre lonych
w Statucie;
14) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub
wykre lenie z rejestru członków Kasy;
15) wybór pełnomocnika reprezentuj cego Kas

w sprawach z powództwa Zarz du o

uchylenie Uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);
16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzaj cego badanie sprawozdania finansowego Kasy;
17) okre lanie zasad i trybu post powania w sprawach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 7
Statutu.
§ 39
Rada Nadzorcza mo e

da od Zarz du, Komisji Kredytowej, członków i pracowników

Kasy wszelkich sprawozda , informacji i wyja nie , przegl da ksi gi i dokumenty oraz
sprawdza bezpo rednio stan maj tku Kasy.
§ 40
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnicz cy Rady lub - w razie jego
nieobecno ci - Wiceprzewodnicz cy, co najmniej raz na 3 miesi ce.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa si w terminie 14 dni od wyboru Rady.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno by zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub
na wniosek Zarz du w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj zwykł wi kszo ci głosów, przy obecno ci co
najmniej połowy liczby członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodnicz cego.
5. Tryb zwoływania posiedze Rady oraz sposób i warunki podejmowania uchwał okre la
Regulamin Rady Nadzorczej.
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§ 41
1. W razie stwierdzenia, e Zarz d w swej działalno ci nie przestrzega przepisów prawa lub
je eli działalno

ta jest sprzeczna z interesem Kasy, Rada Nadzorcza mo e zawiesi

Zarz d lub jego członków.
2. Uchylenie uchwały o zawieszeniu lub odwołanie powinno nast pi nie pó niej, ni w
terminie 30 dni od podj cia uchwały o zawieszeniu. W tym czasie osoba zawieszona ma
prawo do zło enia wyja nie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
C. Zarz d
§ 42
1. Zarz d składa si z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
2. Członków Zarz du, w tym Prezesa i Wiceprezesów, wybiera Rada Nadzorcza spo ród
członków kasy.
3. Członek Zarz du mo e by odwołany przez Rad Nadzorcz wi kszo ci 2/3 głosów.
Odwołanie nie wymaga uzasadnienia.
§ 43
1. Zarz d kieruje działalno ci Kasy i reprezentuje j na zewn trz.
2. Do kompetencji Zarz du nale y podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrze onych
w ustawie lub Statucie innym organom Kasy, w szczególno ci:
1) przyjmowanie członków i prowadzenie ich rejestru zgodnie z wymogami prawa
spółdzielczego oraz wyst powanie z wnioskiem o pozbawienie członkostwa;
2) przygotowywanie i uchwalanie planów działalno ci Kasy;
3) przyjmowanie rocznego planu dochodów i wydatków Kasy;
4) prowadzenie działalno ci oszcz dno ciowej i kredytowej, w tym ustalanie wysoko ci
oprocentowania wkładów członkowskich, oszcz dno ci, po yczek i kredytów oraz
uchwalanie regulaminów usług;
5) zawieranie umów i zaci ganie zobowi za

oraz podejmowanie innych czynno ci

prawnych niezb dnych dla realizacji zada Kasy;
6) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ksi gowo ci;
7) podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania Punktów Kasowych i Oddziałów;
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Przedstawicieli i Zebra Grup
Członkowskich);
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9) przedkładanie

Walnemu

Zgromadzeniu

(Zebraniu

Przedstawicieli)

rocznych

sprawozda i sprawozda finansowych do zatwierdzenia;
10) zabezpieczenie maj tku Kasy;
11) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego
Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli);
12) rozpatrywanie i załatwianie wniosków członków oraz wykonywanie uchwał Walnego
Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i Rady Nadzorczej;
13) zatrudnianie pracowników niezb dnych do prowadzenia spraw Kasy i ustalanie zasad
ich wynagradzania;
14) uchwalanie regulaminu dost pu członków Kasy do dokumentów, o jakich mowa w § 9
ust. 1 pkt 10).
3. Zarz d składa sprawozdanie ze swej działalno ci Radzie Nadzorczej i Walnemu
Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli).
4. Zarz d zobowi zany jest wyło y w lokalu Kasy, co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdanie z działalno ci Kasy ł cznie ze
sprawozdaniem finansowym i opini

biegłego rewidenta, je eli podlega ono

obowi zkowemu badaniu.
§ 44
1. Bie c działalno ci Kasy kieruje Prezes Zarz du. Zakres czynno ci Prezesa Zarz du nie
mo e obejmowa spraw wymienionych w § 43, ust. 2, pkt 1, 4-6, 8 i 9.
2. Z zastrze eniem postanowie § 38 pkt 10) niniejszego Statutu czynno ci w sprawach z
zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarz du.
3. Zarz d mo e, za zgod Rady Nadzorczej, udzieli Prezesowi Zarz du pełnomocnictwa do
dokonywania czynno ci prawnych zwi zanych z kierowaniem bie c działalno ci Kasy.
§ 45
1. Zarz d Kasy pracuje kolegialnie. W okresie pomi dzy posiedzeniami Zarz d wykonuje
swoje funkcje w ramach podziału czynno ci i pomi dzy członkami Zarz du.
2. Podział czynno ci pomi dzy członkami Zarz du, sprawy zastrze one do decyzji
kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne
Zarz du okre la jego regulamin uchwalony przez Rad Nadzorcz .
3. Posiedzenia Zarz du odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz w miesi cu.
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§ 46
1. O wiadczenia woli za Kas składaj dwaj członkowie Zarz du lub jeden członek Zarz du
i pełnomocnik.
2. O wiadczenia, o których mowa w ust. 1, składa si w ten sposób, e pod nazw Kasy
osoby upowa nione do ich składania umieszczaj swoje podpisy.
3. O wiadczenia pisemne skierowane do Kasy, a zło one w jej lokalu albo jednemu z
członków Zarz du lub pełnomocnikowi, maj skutek prawny wzgl dem Kasy.
§ 47
(skre lony)
§ 48
Członkom Zarz du przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji na podstawie
stosunku pracy lub innego odr bnego stosunku prawnego pozostaj cego w zwi zku
z pełnion funkcj .
§ 49
1. W kasie działa w charakterze opiniodawczym Komisja Kredytowa.
2. Członkowie Komisji Kredytowej nie mog by członkami Rady Nadzorczej lub Zarz du.
§ 50
(skre lony)
§ 51
1. Do zada Komisji Kredytowej nale y w szczególno ci przedstawianie Zarz dowi:
1) opinii w sprawie wniosków o udzielenie po yczek i kredytów,
2) propozycji w przedmiocie wyboru zabezpieczenia po yczek i kredytów,
3) propozycji warunków, na jakich mo na udzieli po yczek i kredytów,
4) projektów wniosków w sprawie przedłu enia terminu spłaty po yczek i kredytów oraz
przymusowego ci gni cia nie spłaconych w terminie po yczek i kredytów.
2. Liczb , skład, zasady powoływania i odwoływania oraz szczegółowy zakres i tryb działania
komisji kredytowych okre la Zarz d Kasy.
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D. Zebranie Grup Członkowskich
§ 52
1. W zebraniu Grupy Członkowskiej uczestnicz

członkowie Kasy, obsługiwani przez

wyodr bnione pod wzgl dem organizacyjnym jednostki Kasy.
2. Podziału członków Kasy na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza przed
ka dym zebraniem przedstawicieli.
3. Zebranie Grup Członkowskich zwołuje Zarz d Kasy przed ka dym Zebraniem
Przedstawicieli. O terminie, miejscu i porz dku obrad zebrania zawiadamia si wszystkich
członków danej grupy, poprzez wywieszenie ogłosze na tablicach ogłosze w siedzibie
Kasy i jednostkach organizacyjnych Kasy, o których mowa w ust.1, przynajmniej na 7 dni
przed dat Zebrania.
4. Zarz d Kasy mo e wyznaczy

pełnomocników spo ród pracowników Kasy lub

przedstawicieli Grup członkowskich do przeprowadzenia zebrania w wyznaczonych
Grupach Członkowskich. Pełnomocnictwa udziela Zarz d Kasy w formie pisemnej.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej mo e by ponadto zwołane na

danie Rady Nadzorczej,

skierowane do Zarz du na pi mie z podaniem celu zebrania. W takim wypadku Zarz d
zwołuje zebranie w takim terminie, aby mogło si ono odby w ci gu miesi ca od dnia
wniesienia

dania.

6. Ka dy członek Kasy uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i
przysługuje mu jeden głos.
7. Postanowienia § 30 ust. 2 Statutu stosuje si odpowiednio.
§ 53
1. Do uprawnie Zebrania Grupy Członkowskiej nale y:
1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spo ród członków
Grupy Członkowskiej;
2) rozpatrywanie spraw, które maj

by

przedmiotem obrad najbli szego Zebrania

Przedstawicieli i zgłoszenia swoich wniosków w tych sprawach;
3) rozpatrywanie okresowych sprawozda Rady Nadzorczej i Zarz du;
4) wyra anie swojej opinii i zgłaszanie do wła ciwych organów Kasy wniosków w sprawach
Kasy, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodz cych w skład Zebrania
Grupy Członkowskiej;
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2. Organ Kasy, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie okre lonym w ust. 1,
pkt 4, obowi zany jest t opini lub wniosek rozwa y i o sposobie ich wykorzystania
powiadomi Zebranie Grupy Członkowskiej.
§ 54
Tryb obradowania i podejmowania uchwał okre la regulamin obrad Zebrania Grupy
Członkowskiej uchwalony przez Rad Nadzorcz .
E. Postanowienia wspólne dla organów Kasy
§ 55
Członkowie organów Kasy obowi zani s

do zachowania tajemnicy dotycz cej kwoty

oszcz dno ci oraz wysoko ci po yczek i kredytów poszczególnych członków Kasy.
§ 56
1. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarz du i Komisji Kredytowej nie mog zajmowa si
interesami konkurencyjnymi wobec Kasy, a w szczególno ci uczestniczy jako wspólnicy
lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadz cych działalno
konkurencyjn wobec Kasy. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstaw odwołania
członka Rady, Zarz du lub Komisji Kredytowej oraz powoduje inne skutki prawne
przewidziane w odr bnych przepisach.
2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji okre lonego
w ust. 1 Rada mo e podj

uchwał o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu

czynno ci. W takim wypadku Zarz d w terminie trzech miesi cy od dnia podj cia
uchwały zwołuje Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia b d o
odwołaniu zawieszonego członka Rady.
§ 57
1. Nie mo na by

jednocze nie członkiem Zarz du i przedstawicielem na Zebranie

przedstawicieli Kasy. Nie mo na by jednocze nie członkiem Rady i Zarz du ani Komisji
Kredytowej. W razie konieczno ci Rada Nadzorcza mo e wyznaczy jednego lub kilku
swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarz du.
2. Ust puj cy członek Zarz du mo e by

wybrany do Rady Nadzorczej dopiero po

udzieleniu mu absolutorium.
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3. W skład Rady Nadzorczej nie mog wchodzi osoby b d ce pełnomocnikami Zarz du
oraz osoby pozostaj ce z członkami Zarz du, Komisji Kredytowej lub pełnomocnikami
Zarz du w zwi zku mał e skim albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w
linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
4. Członkowie organów Kasy nie mog bra udziału w głosowaniu w sprawach wył cznie
ich dotycz cych.
5. Członek Zarz du, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Kasy za szkod
wyrz dzon działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
statutu Kasy, chyba, e nie ponosi winy.

III a. SYSTEM KONTROLI WEWN TRZNEJ
§ 57 a
1. W Kasie działa system kontroli wewn trznej.
2. Celem systemu kontroli wewn trznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych
przyczyniaj ce si do zapewnienia:
1) skuteczno ci i efektywno ci działania kasy na zasadach rachunku ekonomicznego przy
zapewnieniu korzy ci członkom
2) wiarygodno ci sprawozdawczo ci finansowej,
3) zgodno ci działania Kasy z przepisami prawa, statutem i wydanymi na jego podstawie
uchwałami organów Kasy.
3. System kontroli wewn trznej obejmuje:
1) mechanizmy kontroli ryzyka,
2) badanie zgodno ci działania kasy z przepisami prawa, statutem i wydanymi na jego
podstawie uchwałami organów kasy,

3) audyt wewn trzny (kontrol instytucjonaln ).
4. Zarz d projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewn trznej.
5. Rada sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewn trznej oraz ocenia
jego adekwatno

i skuteczno .

6. Szczegółowe zasady i zakres sytemu kontroli wewn trznej w kasie okre la Regulamin
funkcjonowania kontroli wewn trznej uchwalony przez Zarz d kasy i zatwierdzony przez
jej Rad Nadzorcz .
7. System kontroli wewn trznej obejmuje dwa niezale ne obszary: kontrol funkcjonaln
i kontrol instytucjonaln .
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§ 57 b
1. Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodno ci wykonywanych czynno ci
z

procedurami,

limitami,

przepisami,

bie ce

reagowanie

na

niedomagania

i uchybienia, a tak e monitorowanie efektywno ci wdro onych mechanizmów
kontrolnych.
2. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jako ci i poprawno ci czynno ci
wykonywanych przez ka dego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim
współpracuj ce i jego bezpo redniego przeło onego.
§ 57 c
1. Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie – w sposób niezale ny
i obiektywny – istniej cych w kasie procedur i mechanizmów kontroli wewn trznej i ich
stosowania w praktyce oraz opiniowanie zarz dzania kas

w tym skuteczno ci

zarz dzania ryzykiem zwi zanym z działalno ci kasy.
2. Kontrola instytucjonalna wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli
wewn trznej. Dodatkowo kontrola mo e by przeprowadzona jako kontrola dora na.
3. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowo ci i wniosków wynikaj cych
z przeprowadzonych kontroli wewn trznych oraz działa
usuni cia nieprawidłowo ci lub realizacji wniosków s

podejmowanych w celu

przekazywane okresowo, co

najmniej raz w roku Radzie Nadzorczej.
4. W Kasie tworzy si

komórk

audytu wewn trznego wykonuj c

zadania okre lone

w postanowieniach niniejszego paragrafu. Zarz d i Rada Nadzorcza s odpowiedzialne za
stworzenie mechanizmów gwarantuj cych pracownikom komórki audytu wewn trznego
niezale no

przy

wykonywaniu

powierzonych

zada .

Szczegółowe

zasady

opracowywania planu kontroli wewn trznej okre li regulamin kontroli wewn trznej,
uchwalony przez Zarz d kasy.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA KASY
§ 58
1. W celu zapewnienia bezpiecze stwa ekonomicznego Kasa jest obowi zana posiada
fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalno ci.
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2. Funduszami własnymi Kasy s :
1) fundusz udziałowy – powstaj cy z wpłat udziałów członkowskich;
2) fundusz zasobowy – powstaj cy z wpłat wpisowego wnoszonego przez członków oraz
nadwy ki bilansowej;
3) fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych – utworzony na
podstawie odr bnych przepisów;
4) za zgod Komisji Nadzoru Finansowego zobowi zania z tytułu przyj cia prze kas
rodków pieni nych pochodz cych ze ródeł okre lonych w art. 24 ust. 4 ustawy z
dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych;
5) za zgod

Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowa kwota odpowiedzialno ci

członków, o której mowa art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych;
6) niezrealizowane zyski na instrumentach dłu nych zaklasyfikowanych, zgodnie z
odr bnymi przepisami, jako dost pne do sprzeda y;
7) niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych, zgodnie z
odr bnymi przepisami, jako dost pne do sprzeda y.
3. Kasa tworzy fundusz oszcz dno ciowo po yczkowy b d cy w dyspozycji Kasy,
powstaj cy z wkładów członkowskich oraz gromadzonych przez członków oszcz dno ci.
§ 59
1. Nadwy ka bilansowa zostaje przeznaczona na zwi kszenie funduszu zasobowego.
2. Straty bilansowe pokrywane s z funduszu zasobowego, a w cz ci przekraczaj cej
fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego.
3. Gdyby fundusze własne Kasy nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie
mo e podj

uchwał zobowi zuj c członków do wcze niejszego wpłacenia udziałów

ni to przewiduje Statut.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Odpowiedzialno

członków za straty powstałe w kasie jest równa podwójnej wysoko ci

wpłaconych udziałów.
§ 60
Wkłady członkowskie s nieoprocentowane.
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§ 61
Wkłady oszcz dno ciowe zapisuje si

na imiennym rachunku członka Kasy. Zasady

wypłacania przez Kas odsetek od wkładów oszcz dno ciowych okre laj regulaminy usług
uchwalone przez Zarz d.
§ 62
1. Kasa mo e potr ci z wkładu członkowskiego i oszcz dno ci wymagaln kwot po yczki
lub kredytu albo ich rat, a w przypadku podj cia przez Walne Zgromadzenie uchwały
o której mowa w § 59 ust. 3, Kasa mo e potr ci z wkładu członkowskiego i rodków
zgromadzonych na indywidualnym koncie spółdzielczym (IKS) kwot obowi zkowej
dopłaty do pełnej wysoko ci zadeklarowanych udziałów członkowskich.
2. O dokonanym potr ceniu Zarz d Kasy zawiadamia członka na pi mie w terminie 7 dni od
dnia potr cenia.
3. W wypadku potr cenia kwot z tytułów, o jakich mowa w ust. 1, z wkładu
członkowskiego, członek Kasy zobowi zany jest do uzupełnienia wkładu w terminie 3
miesi cy od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanym potr ceniu.
§ 63
Oszcz dno ci członka zło one w Kasie, niezale nie od ilo ci dowodów na zło one
oszcz dno ci, s

wolne od zaj cia na podstawie tytułu wykonawczego s dowego

i administracyjnego do wysoko ci równej trzykrotnemu przeci tnemu miesi cznemu
wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urz du
Statystycznego.
§ 64
1. Umowa po yczki lub kredytu, niezale nie od warto ci po yczki lub kredytu, powinna by
sporz dzona w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.
2. Do umów kredytowych stosuje si odpowiednio przepisy prawa bankowego.
3. Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez Kas stosuje si przepisy ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
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§ 65
1. Kasa udziela kredytów lub po yczek wył cznie swoim członkom, uzale niaj c przyznanie
kredytu lub po yczki od zdolno ci kredytowej członka. Przez zdolno
rozumie si zdolno

kredytow

do spłaty zaci gni tego kredytu lub po yczki wraz z odsetkami w

terminach okre lonych w umowie. Członek jest obowi zany przedło y na

danie Kasy

dokumenty i informacje niezb dne do dokonania oceny tej zdolno ci.
2. Członkowi Kasy, o ile posiada zdolno

prawn , który nie posiada zdolno ci kredytowej,

Kasa mo e udzieli kredytu lub po yczki pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu lub po yczki;
2) w przypadku członków Kasy prowadz cych działalno

gospodarcz

tak e

przedstawienia, niezale nie od zabezpieczenia spłaty, programu naprawy gospodarki
podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny Kasy – uzyskanie zdolno ci
kredytowej w okre lonym czasie.
3. Wymagany poziom zabezpieczenia spłaty poszczególnych rodzajów kredytów (po yczek)
okre la Zarz d.
§ 66
1. Ł czna kwota po yczek i kredytów udzielonych jednemu członkowi oraz zobowi za
tego członka wynikaj cych z udzielonych por cze nie mo e przekracza 10% funduszu
oszcz dno ciowo-po yczkowego, z zastrze eniem ust. 2-5 oraz § 69.
2. Kasa mo e udziela po yczek i kredytów członkom Rady Nadzorczej, Zarz du i Komisji
Kredytowej, je eli:
1) po yczka lub kredyt nie s udzielane na warunkach bardziej korzystnych ni okre lone
dla innych członków;
2) kwota po yczek i kredytów udzielanych ł cznie tym osobom nie przekracza 20 %
funduszu oszcz dno ciowo-po yczkowego Kasy.
3. Udzielenie kredytu lub po yczki członkowi Zarz du wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
O udzieleniu kredytu lub po yczki członkowi Rady Nadzorczej lub Komisji Kredytowej
decyduje Zarz d, informuj c o podj tej uchwale Rad Nadzorcz .
4. W przypadku po yczek i kredytów udzielanych na cele zwi zane z działalno ci
gospodarcz , ł czna kwota takich po yczek i kredytów udzielonych jednemu członkowi
oraz udzielonych mu zobowi za pozabilansowych nie mo e przekracza 15% funduszy
własnych Kasy.
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5. Ł czna kwota po yczek i kredytów udzielonych wszystkim członkom na cele zwi zane
z działalno ci gospodarcz nie mo e przekracza 150 % funduszy własnych Kasy.
§ 67
Spłata po yczki (kredytu) powinna by dokonywana:
1) w terminach i w wysoko ci okre lonej w umowie,
2) poprzez potr cenie wymagalnej kwoty po yczki (kredytu) lub jej raty z wynagrodzenia
członka Kasy albo poprzez bezpo redni wpłat przez członka do Kasy lub na rachunek
wskazany przez Kas .
§ 68
1. Wkłady członkowskie i oszcz dno ci oraz po yczki i kredyty podlegaj oprocentowaniu
według stałych lub zmiennych stóp procentowych.
2. Wysoko

stóp procentowych okre la Zarz d Kasy.

3. Kwoty z tytułu oprocentowania wkładu członkowskiego zalicza si

na poczet tego

wkładu.
§ 69
1. Członek Kasy nie mo e by jednocze nie por czycielem wi cej ni dwóch po yczek lub
kredytów ł cznie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarz du i Komisji Kredytowej nie mog

por cza

po yczek i kredytów.
§ 70
W razie ustania członkostwa roszczenie o zwrot po yczki lub kredytu staje si wymagalne
z dniem ustania członkostwa. Zarz d mo e postanowi inaczej w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
§ 71
(skre lony)
§ 72
(skre lony)

- 30 -

§ 73
(skre lony)
§ 74
(skre lony)

V. Ł CZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA KASY
§ 75
Kasa mo e poł czy si z inn spółdzielcz kas oszcz dno ciowo - kredytow po uzyskaniu
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie o
spółdzielczych kasach oszcz dno ciowo - kredytowych oraz ustawie Prawo spółdzielcze.
§ 76
Podział, likwidacja lub upadło

Kasy odbywa si w trybie i na zasadach okre lonych w

ustawie Prawo spółdzielcze oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszcz dno ciowokredytowych.
§ 77
1. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz innego maj tku
spółdzielni, z zastrze eniem ust. 2.
2. Je eli zgodnie z uchwał , o jakiej mowa art. 125 § 5 ustawy prawo spółdzielcze pozostały
maj tek spółdzielni ma by w cało ci lub w cz ci podzielony mi dzy członków, w
podziale tym uwzgl dnia si

byłych członków, którym do chwili przej cia albo

postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów.
§ 78
1. Spory w sprawach o prawa niemaj tkowe pomi dzy Kas a jej członkami wynikaj ce ze
stosunku

członkostwa oraz

oszcz dno ciowo – kredytow

spory pomi dzy Kas

a inn

spółdzielcz

kas

w sprawach o prawa maj tkowe i niemaj tkowe,

rozstrzygane b d przez stały S d Polubowny przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji
Finansowej z siedzib w Gdyni.
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2. S d, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga b dzie spory z zakresu prawa pracy pomi dzy
Kas a jej pracownikami, je eli zapis na ten S d zostanie sporz dzony w formie pisemnej
po powstaniu sporu.
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Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszcz dno ciowo – Kredytowej im. Unii Lubelskiej
w dniu 9 sierpnia 2013 r.
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