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I. Nazwa, siedziba i teren działania spółdzielni.

§ 1

1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”.
2. Siedzibą  Spółdzielni  jest  miejscowość  Michów.  Adres:  21-140  Michów,  ul.

Tysiąclecia 19.
3. Terenem  działania  Spółdzielni  jest  Rzeczpospolita  Polska.  Spółdzielnia  może

prowadzić również działalność poza granicami kraju poprzez wydzielone zakłady
produkcyjne, handlowe i inne przedstawicielstwa.

4. Spółdzielnia jest  dobrowolnym zrzeszeniem członków o nieograniczonej  liczbie
osób i zmiennym funduszu udziałowym.’

II. Cel i przedmiot działania.

§ 2

1. Celem  działania  Spółdzielni  jest  prowadzenie  działalności  gospodarczej,
społecznej i kulturalnooświatowej na rzecz swoich członków.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest:
a) przetwórstwo mleka i wyrób serów (10.51.Z)
b) sprzedaż  hurtowa  mleka,  wyrobów  mleczarskich  ,  jaj,  olejów  i  tłuszczów

jadalnych (46.33.Z)
c) sprzedaż hurtowa pozostałej  żywności włączając ryby, skorupiaki i  mięczaki

(46.38.Z)
d) sprzedaż hurtowa zboża nieprzetworzonego, tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

(46.21.Z)
e) sprzedaż  detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych  sklepach  z

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)
f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami (47.99.Z)
g) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z)
h) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)
i) pozostała  finansowa działalność usługowa gdzie  indziej  niesklasyfikowana z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
j) wynajem  i  zarządzanie  nieruchomościami  własnymi  lub  dzierżawionymi

(68.20.Z)
k) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

(47.91.Z)
3. Pozostałe cele działania określone w ust.1 Spółdzielnia realizuje w szczególności

poprzez:
a) podejmowanie niezbędnych działań na rzecz rozwoju hodowli i chowu bydła

mlecznego,  zwiększanie  produkcji  mleka  i  podnoszenie  jakości  produkcji,
organizowanie  skupu  mleka  i  obsługi  dostawców,  wdrażanie  nowoczesnych
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metod  w  dziedzinie  chowu  bydła  przy  współdziałaniu  z  organizacjami
gospodarczymi i społecznymi.

b) współdziałanie oraz pomoc w organizowaniu gospodarstw specjalizujących się
w produkcji i dostawach mleka w ramach posiadanych środków i możliwości.

c) udzielanie  pomocy  członkom  Spółdzielni  w  zaopatrywaniu  się  w  bydło
hodowlane i użytkowe

d) organizowanie  zaopatrzenia  dostawców w niezbędne środki  do racjonalnej  i
higienicznej produkcji dostaw mleka

e) współdziałanie w zwalczaniu chorób bydła oraz upowszechnianiu zasad higieny
i profilaktyki

f) prowadzenie  działalności  socjalnej  dla  pracowników i  ich  rodzin  a  także  w
miarę  posiadanych  środków  umożliwienie  korzystania  z  bazy  socjalnej
spółdzielczości mleczarskiej

g) udzielanie  w  miarę  posiadanych  środków  i  możliwości  pomocy  oraz
organizowanie pomocy członkowskiej  dla członków, których dotknęły klęski
losowe

h) udzielanie  członkom  pożyczek  z  funduszu  rozwoju  hodowli  zgodnie  z
regulaminem

i) podejmowanie innych czynności dla osiągnięcia swych celów.

§ 3

1. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność gospodarczą samodzielnie.
2. Spółdzielnia  może  przystępować  do  rewizyjnych  i  gospodarczych  związków

spółdzielczych, oraz tworzyć samodzielne lub współ z innymi podmiotami spółki
prawa handlowego celem uzyskania korzyści gospodarczych.

§ 4

1. Spółdzielnia kupuje mleko od swoich członków, a od pozostałych dostawców w
miarę  posiadanych  możliwości  jego  przetworzenia  i  zbytu  wytworzonych
wyrobów, po rentownych cenach.

2. Skupowane  mleko  winno  odpowiadać  normom  jakościowym  dozwolonym  do
obrotu.

§ 5

Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

III. Członkowie i ich prawa i obowiązki.
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§ 6

Członkami  Spółdzielni  mogą  być  osoby  fizyczne,  które  są  pełnoletnie,  posiadają
zdolność do czynności prawnych,  posiadają własne lub dzierżawione gospodarstwo
rolne, prowadzą hodowlę co najmniej pięciu krów mlecznych i dostarczają mleko do
Spółdzielni.

Członkami  Spółdzielni  mogą  być  również  osoby  prawne  prowadzące  chów bydła
mlecznego i sprzedające mleko dla Spółdzielni oraz pracownicy Spółdzielni.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają praw i obowiązków osób będących
członkami  Spółdzielni  w dniu  zarejestrowania  zmiany  statutu  spółdzielni  w sądzie
rejestrowym i następców prawnych tych członków.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia członka do Spółdzielni jest złożenie przez przystępującego
deklaracji pisemnej. Deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, imię ojca,
datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów a
jeżeli  przystępujący  jest  osobą  prawną  –  jej  nazwę  i  siedzibę  oraz  liczbę
zadeklarowanych udziałów. Przystępujący składają na deklaracji oświadczenie, że
nie posiadają udziałów w firmie konkurencyjnej i że nie będą sprzedawali mleka
dla firmy konkurencyjnej.

Pracownicy przystępujący na członka Spółdzielni składają na deklaracji oświadczenie,
że nie mają udziałów w firmie konkurencyjnej oraz że nie pracują na rzecz innej firmy
konkurencyjnej.

2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały.
3. W deklaracji członek Spółdzielni wskazuje osobę, której Spółdzielnia obowiązana

jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§ 8

1. Członka  do  Spółdzielni  przyjmuje  Rada  Nadzorcza  na  podstawie  deklaracji
złożonej  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej  i  podpisanej  przez
przystępującego.  Przyjęcie  na  członka  powinno  być  stwierdzone  na  deklaracji
podpisami  dwóch  członków  Rady  Nadzorczej  z  podaniem  daty  przyjęcia.
Obowiązuje  to  również  przy  zmianie  danych  dotyczących  zadeklarowanych
udziałów.

2. Uchwała  w sprawie przyjęcia  członka powinna być podjęta  w ciągu 90 dni od
złożenia  deklaracji.  O  uchwale  odmawiającej  przyjęcia  w  poczet  członków
zainteresowany powinien być powiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni od
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dnia  jej  powzięcia  listem  poleconym.  Zawiadomienie  powinno  zawierać
uzasadnienie.

3. Zainteresowanemu  służy  prawo  odwołania  się  do  Zebrania  Przedstawicieli.
Zebrania  Przedstawicieli  obowiązane  jest  rozpatrzyć  odwołanie  na  najbliższym
zwołanym  Zebraniu  Przedstawicieli.  Decyzja  Zebrania  Przedstawicieli  w  tym
przedmiocie jest ostateczna.

4. Członkowie Spółdzielni są współwłaścicielami Spółdzielni i mają prawo do:
a) uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli,
b) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
c) otrzymania  odpisu  statutu  i  regulaminów,  zaznajamianie  się  z  uchwałami

organów  Spółdzielni,  protokółami  obrad  organów  Spółdzielni,  protokółami
lustracji,  wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji,  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) świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
1) 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 Spółdzielnię 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.

2) Członkom Spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub
statucie.

§ 9

1. Członkowie Spółdzielni mają obowiązek:
1) przestrzegania  przepisów  prawa,  postanowień  statutu  i  opartych  na  nich

regulaminów,
2) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań

statutowych,
3) Wpłacić  wpisowe  i  zadeklarować  udziały  w  ilości  i  wysokości  określonej

statutem.
4) dostarczać  do  Spółdzielni  całość  przeznaczonego  do  sprzedaży  surowego

mleka wyprodukowanego w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym
na  warunkach  wynikających  ze  Statutu  Spółdzielni  i  Ogólnych  Warunków
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Skupu Mleka, ustalonych przez Zarząd w trycie § 34 ust. 3 i/lub zawartej ze
Spółdzielnią umowy kontraktacyjnej.

2. Członek Spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w ustawie lub
statucie.

§ 10

1. Członek  Spółdzielni  uczestniczy  w  pokrywaniu  jej  strat  do  wysokości
zadeklarowanych udziałów. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli
za jej zobowiązania.

§ 11

1. Wysokość wpisowego wynosi:

- od osoby fizycznej równowartość (stu czterdziestu) 140 litrów mleka według średniej
ceny skupu osiągnięte w Spółdzielni w roku poprzednim,

-  od osoby prawnej  równowartość  1400 litrów mleka według średniej  ceny skupu
mleka osiągniętej w Spółdzielni w roku poprzednim.

2. Wpisowe płatne jest w ciągu 30 dni od daty przyjęcia na członka Spółdzielni.
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa.

§ 12

1. Udział członkowski (obowiązkowy) składa się z dwóch składników:
a) składnika podstawowego w kwocie 1 224,00 zł,
b) składnika zmiennego, dla osób fizycznych i prawnych dostarczających mleko

do Spółdzielni,  w wysokości  kwoty  stanowiącej  iloczyn od 3  do 10 groszy
(kwota ruchoma) i ilości dostarczanego przez członka mleka, nie więcej niż 15
000,00 zł kwartalnie. Wysokość kwoty ruchomej na dany kwartał ustala Rada
Nadzorcza  w  drodze  uchwały  podjętej  nie  później  niż  30  dni  przed
rozpoczęciem  nowego  kwartału.  W  przypadku  nie  podjęcia  uchwały  o
wysokości  kwoty  ruchomej  na  dany  kwartał,  obowiązuje  wysokość  kwoty
ruchomej z poprzedniego kwartału,

c) składnika zmiennego, dla pracowników Spółdzielni nie prowadzących chowu
bydła,  produkcji  i  dostaw  mleka,  w  wysokości  1%  wynagrodzenia  brutto
otrzymanego przez pracownika w danym miesiącu.

2. Obowiązkowa minimalna ilość udziałów wynosi jeden udział.
3. Pracownik Spółdzielni nie prowadzący chowu krów, produkcji i dostaw mleka jest

obowiązany zadeklarować minimum jeden udział.
4. Udział członkowski (obowiązkowy) nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł.
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§ 13

1. Członek Spółdzielni jest zobowiązany wpłacić udział w sposób następujący:
a) kwotę,  o  której  mowa  w  §  12  ust.1  pkt.a  –  jednorazowo  lub  w  ratach

miesięcznych w ciągu roku od daty przyjęcia członka do Spółdzielni.
b) kwota, o której mowa w § 12 ust.1 pkt.b – będzie potrącana przez Spółdzielnię

miesięcznie z należności za dostarczone mleko w terminie określonym w § 12
ust.1 pkt.b.

c) kwota, o której mowa w §12 ust. 1 pkt c) – będzie potrącana przez Spółdzielnię
miesięcznie z wynagrodzenia brutto otrzymanego przez pracownika w danym
miesiącu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

1a.  Potrącenia  o  których  mowa  w  §13  ust.  1  pkt  b)  i  c)  dokonywane  będą  do
wysokości kwoty udziału obowiązkowego określonej w §12 ust. 4. Po osiągnieciu tej
kwoty Spółdzielnia zaprzestaje potrąceń.

2. W przypadku nie dokonania wpłaty udziału w terminie określonym w ust.1 Rada
Nadzorcza  może  podjąć  uchwałę  o  wykluczeniu  członka  ze  Spółdzielni.  Na
pisemną  prośbę  członka  termin  wniesienia  udziałów  może  być  jednorazowo
przedłużony o trzy miesiące.

§ 14

1. Członek Spółdzielni  nie  może  przed ustaniem członkostwa żądać  zwrotu  wpłat
dokonanych na udziały.

2. Zwrot udziałów może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok,
w  którym  członek  wystąpił  z  żądaniem,  jeżeli  jego  udziały  nie  zostały
przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

3. Skreślony.
4. Kwoty  udziałów przeniesione  z  funduszu zasobowego w wykonaniu  przepisów

ustawy  o  waloryzacji  udziałów  członkowskich  w  spółdzielniach  mogą  być
wypłacone wyłącznie po ustaniu członkostwa.

§ 15

Członkostwo w Spółdzielni ustaje przez:

1) wystąpienie członka ze Spółdzielni,

2) wykreślenie z rejestru członków,

3) wykluczenie ze Spółdzielni
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§ 16

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni z końcem każdego roku kalendarzowego za
pisemnym wypowiedzeniem złożonym co  najmniej  30  dni  przed  końcem roku
kalendarzowego. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia.

2. Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia w którym
nastąpiła śmierć.

3. W przypadku likwidacji osoby prawnej członka Spółdzielni wykreślenie z rejestru
członków następuje pod datą ustania osoby prawnej.

4. Członek  Spółdzielni  pracownik  może  być  wykreślony  ze  Spółdzielni  z  chwilą
rozwiązania  stosunku  pracy.  Wykreślenie  następuje  każdorazowo  jeżeli
rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika.

§ 17

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.
Przyczynami wykluczenia są:
a) umyślne  działanie  na  szkodę  Spółdzielni  lub  działanie  wbrew jej  interesom

bądź interesom jej członków,
b) uporczywe  i  zawinione  nie  wykonywanie  podstawowych  obowiązków

statutowych lub zobowiązań wobec Spółdzielni,
c) prowadzenie działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni,
d) zaprzestanie  dostaw  mleka  do  Spółdzielni  i  realizację  dostaw  do

konkurencyjnej jednostki.
2. Członek  nie  wykonujący  obowiązków  statutowych  z  przyczyn  przez  niego

niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni. Przyczyną
wykreślenia jest niewywiązanie się członka z obowiązku wpłaty wpisowego lub
zadeklarowanych udziałów w terminach przewidzianych w statucie.

2a.  Wykluczenia  lub  wykreślenia  członka  Spółdzielni  dokonuje  Rada  Nadzorcza
Spółdzielni w formie uchwały.

3. Rada  Nadzorcza  przed  podjęciem  uchwały  w  sprawie  wykreślenia  albo
wykluczenia,  ma  obowiązek  wysłuchać  wyjaśnień  zainteresowanego  członka
Spółdzielni. Po podjęciu uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu 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
kierowała  się  Rada  Nadzorcza  uznając,  że  zachowanie  członka  wyczerpuje
przesłanki  wykluczenia  albo  wykreślenia  określone  w  statucie.  Zawiadomienie
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zwrócone z  powodu niezgłoszenia  przez członka zmiany podanego przez niego
adresu ma moc prawną doręczenia.

§18

1. Wykluczony lub wykreślony członek ma prawo:

a)  odwołać  się  od  uchwały  o  wykluczeniu  albo  wykreśleniu  do  Zebrania
Przedstawicieli

w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub

wykreśleniu, albo

b) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od daty
otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.

2. W wypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  do  rozpatrzenia  odwołania  przez
Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej
o której mowa w ust. 1 lit. b) biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być
najpóźniej rozpatrzone.

3. Odwołanie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  lit.  a)  powinno  być  rozpatrzone  na
najbliższym Zebraniu Przedstawicieli,  nie później  jednak niż w ciągu dwunastu
miesięcy  od  dnia  wniesienia  odwołania.  Odwołujący  się  członek  Spółdzielni
powinien być zawiadomiony o terminie Zebrania Przedstawicieli co najmniej trzy
tygodnie przed tym terminem.

4. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
a) bezskutecznego  upływu  terminu  do  zaskarżenia  do  sądu  uchwały  Rady

Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie
od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli;

b) bezskutecznego  upływu  terminu  do  zaskarżenia  do  sądu  uchwały  Zebrania
Przedstawicieli;

c) prawomocnego  oddalenia  przez  sąd  powództwa  o  uchylenie  uchwały  Rady
Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

§ 19

1. Udział  byłego członka  wypłaca  się  na  podstawie  zatwierdzonego sprawozdania
finansowego tego roku, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Wypłata
powinna nastąpić według następujących zasad:
a) Członkowie  Spółdzielni,  którzy  wystąpili  ze  Spółdzielni  wskutek  zmiany

profilu  prowadzonego  gospodarstwa  rolnego,  zaprzestali  prowadzenia
gospodarstwa rolnego i swoim działaniem nie naruszyli postanowień statutu,
nie później niż w ciągu 5 lat od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez
Zebranie Przedstawicieli.
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b) Członkowie Spółdzielni, którzy wystąpili ze Spółdzielni wskutek zaprzestania
dostaw mleka z powodu przejścia z dostawami do innej Spółdzielni lub innego
podmiotu  konkurencyjnego  na  rynku,  rozpoczęli  działalność  konkurencyjną
samodzielnie  lub  w  ramach  innych  podmiotów  gospodarczych  wobec
Spółdzielni, ujawnili tajemnicę handlową, zaprzestali dostaw mleka przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy lub też działali z naruszeniem postanowień statutu, nie
później  niż  w ciągu 8  lat  od  dnia  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
przez Zebranie Przedstawicieli.

c) Członkowie Pracownicy Spółdzielni, którzy wystąpili ze Spółdzielni wskutek
zakończenia  pracy  w  Spółdzielni,  nie  później  niż  w  ciągu  pięciu  lat  od
zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.

2. Udział  po  zmarłym  członku  wypłaca  się  osobie  wskazanej  w  deklaracji  lub
pisemnym oświadczeniu zmarłego członka.

3. Jeżeli  zmarły  członek  nie  wskazał  spadkobiercy  a  spadkobierców  jest  kilku
powinni oni ustalić lub wskazać do przejęcia udziałów jednego pełnomocnika.

4. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz innego
majątku w trakcie trwania Spółdzielni.

5. Udział  byłego  członka  osoby  prawnej  wypłacany  jest  następcy  prawnemu.
Następca prawny nie uzyskuje członkostwa po byłym członku – osobie prawnej,
ma tylko prawo do zwrotu udziałów. Wypłata udziałów następcy prawnemu może
się  odbyć  jeżeli  przedłoży  on  dokumenty  stwierdzające  przejęcie  prawa  do
udziałów po byłym członku. Terminy zwrotu udziałów stosuje się odpowiednio.

6. Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie jego udziałów dopiero z chwilą
ustania członkostwa.

7. W razie otwarcia likwidacji Spółdzielni w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia
postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał
należeć do Spółdzielni, obowiązany jest on uczestniczyć w pokrywaniu jej strat tak
jak gdyby był nadal jej członkiem.

§ 21

1. Członek  zmieniający  adres  zamieszkania  powinien  powiadomić  Spółdzielnie  o
zmianie.  Brak  powiadomienia  oznacza,  że  wszelkie  wysyłane  członkowi
zawiadomienia uważa się za doręczone.

§ 22

1. Zarząd Spółdzielni  jest  obowiązany prowadzić rejestr  członków zawierający ich
imiona  i  nazwiska,  imię  ojca,  miejsce  zamieszkania,  ilość  zadeklarowanych
udziałów i  wysokość wniesionych udziałów,  datę przyjęcia w poczet  członków,
datę  wypowiedzenia  członkostwa  lub  jego  ustania,  wysokość  wniesionych
wkładów, zmiany tych danych. W przypadku osób prawnych w rejestrze należy
ująć nazwę i siedzibę. Rejestr może być prowadzony w formie książki lub przy
użyciu komputera. Przy komputerowym prowadzeniu rejestru należy gromadzić w
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celach archiwalnych roczne wydruki stanu członków uwzględniające wymienione
wyżej pozycje.

§ 23

1. Zarząd  Spółdzielni  powinien  wydać  każdemu  członkowi  na  jego  żądanie
obowiązujący statut oraz umożliwić zapoznanie się z regulaminami wydanymi na
podstawie statutu.

§ 24

1. Członek Spółdzielni  w sprawach uchwał  go dotyczących może odwołać się  do
uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej, a od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania
Przedstawicieli w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia członka o uchwale
na piśmie listem poleconym. Organ odwoławczy powinien rozpatrzeć odwołanie
członka na najbliższym posiedzeniu. Termin wniesienia odwołania biegnie od dnia
zawiadomienia członka o uchwale. Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie
biegu przedawnienia do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres
nie dłuższy niż rok od dnia,  w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć
odwołanie.

2. Członek Spółdzielni może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W wypadku
zaskarżenia  przez  członka  uchwały  w  postępowaniu  wewnątrz  spółdzielczym i
sądowym, postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 25

1. Organami Spółdzielni są:
1) Zebranie Przedstawicieli
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Zebrania grup członkowskich
5) Skreślony

2. Wybory do organów Spółdzielni  dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej  liczby  kandydatów  członków  Spółdzielni.  Każdemu  członkowi
przysługuje bierne prawo wyborcze. Członek nieobecny na zebraniu nie może być
wybrany do Spółdzielni.

3. Przy  obliczaniu  głosów  w  sprawie  podjęcia  uchwały  przez  organ  Spółdzielni
uwzględnia się tylko głos za i przeciw.

4. Posiedzenia organów Spółdzielni odbywają się z następującą częstotliwością:
1) Zebranie Przedstawicieli zbiera się nie mniej niż raz w roku,
2) Rada Nadzorcza zbiera się nie mniej niż raz na kwartał. 
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Zebranie Przedstawicieli

§ 26

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni i zastępuje Walne
Zgromadzenie.

2. W zebraniu przedstawicieli  biorą udział osobiście delegaci wybrani na zebraniu
grup członkowskich w stosunku pięciu delegatów na 100 członków wybranych na
okres  czterech  lat.  Każdy  delegat  ma  tylko  jeden  głos  niezależnie  od  ilości  i
wysokości  wniesionych  udziałów.  Przedstawicielstwo  trwa  do  czasu  wyboru
delegata na następnym zebraniu grupy członkowskiej.
2a) W przypadku zrzeczenia się, odwołania lub wygaśnięcia mandatu delegata, w
jego miejsce delegatem zostaje kandydat z danego terenu, który w wyborach na
delegatów do Zebrania Przedstawicieli otrzymał kolejno największą liczbę głosów
(pierwszeństwo do mandatu).
2b) O pierwszeństwie do mandatu kandydata zawiadamia Zarząd w terminie 14
dni, od dnia powzięcia wiadomości o zrzeczeniu się, odwołaniu lub wygaśnięciu
mandatu delegata.
2c) Kandydat może zrzec się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu. Oświadczenie
to  powinno  być  złożone  Zarządowi  w  terminie  14  dni  od  otrzymania
zawiadomienia.  Brak  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  mandatu  w  tym  terminie
powoduje przyjęcie mandatu delegata.
2d)  W przypadku zrzeczenia  się  przez  kandydata  określonego w §  26  ust.  2a)
prawa pierwszeństwa do mandatu, zostaną przeprowadzone na danym terenie na
następnym  zebraniu  grupy  członkowskiej  wybory  uzupełniające  delegatów  na
Zebranie Przedstawicieli.

3. Członka Spółdzielni osobę prawną reprezentuje na zebraniu przedstawicieli jeden
pełnomocnik. Pełnomocnik ma również tylko jeden głos.

4. W  Zebraniu  Przedstawicieli  mają  prawo  uczestniczyć  z  głosem  doradczym
przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

5. Zebranie przedstawicieli zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu
miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

6. Zarząd powinien także zwołać zebranie przedstawicieli na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) jednej trzeciej delegatów na zebranie przedstawicieli,
3) zebrań  grup  członkowskich  obejmujących  co  najmniej  1/5  ogólnej  liczby

członków.
7. Żądanie  zwołania  zebrania  przedstawicieli  powinno  być  złożone  Zarządowi  na

piśmie  z  podaniem celu  jego  zwołania.  Żądanie  zwołania  zebrania  przez  Radę
Nadzorczą  może  mieć  formę  pisemnej  uchwały  zobowiązującej  Zarząd  do  jej
wykonania w ustalonym terminie.

12



8. O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli Zarząd zawiadamia
delegatów  na  dwa  tygodnie  przed  terminem.  Delegaci  powinni  otrzymać
zawiadomienia na piśmie listem poleconym.

9. O  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad  zebrania  przedstawicieli  zawiadamia  się
członków poprzez wywieszenie ogłoszeń na punktach skupu mleka, oraz związek
rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą w
sposób i w terminie przewidzianym dla delegatów.

10. Zwołanie zebrania przedstawicieli w trybie określonym w ust. 6 Zarząd zwołuje w
takim terminie aby się mogło odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia
żądania z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu przesyłania zawiadomień.

11. zebranie przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanych na zawiadomieniach i w ogłoszeniach.

12. Uprawnieni  do  żądania  zwołania  Zebrania  Przedstawicieli  w  myśl  ust  6  mogą
żądać  zamieszczenia  oznaczonych  spraw  w  porządku  obrad  pod  warunkiem
wystąpienia  z  tym  żądaniem  na  dziesięć  dni  przed  terminem  zebrania
Przedstawicieli.  O uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd
zawiadamia delegatów na 7 dni przed terminem zebrania.

13. Każdy  członek  Spółdzielni  ma  prawo  korzystania  na  własny  koszt  z  pomocy
prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są
uprawnione do zabierania głosu.

14. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Rady  Nadzorczej  (o  ile  nie  zostali  wcześniej  wybrani  delegatami),  członkowie
Zarządu Spółdzielni  oraz prezesi  zarządów osób prawnych będących członkami
Spółdzielni.

15. Członek  Spółdzielni  nie  będący  delegatem  może  uczestniczyć  w  Zebraniu
Przedstawicieli bez prawa głosu.

§ 27

1. Obrady  Zebrania  Przedstawicieli  otwiera  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  lub
jego zastępca i przeprowadza wybór przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
sekretarza  i  dwóch  asesorów,  którzy  razem tworzą  prezydium zebrania.  Dalsze
obrady toczą się według uchwalonego regulaminu obrad.

§ 28

1. Uchwały  Zebrania  Przedstawicieli  obowiązują  wszystkich członków Spółdzielni
oraz  wszystkie  jej  organy.  Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w
obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania

2. 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.
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3. 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.

4. Jeżeli  Zarząd  wytacza  powództwo,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  Spółdzielnię
reprezentuje  pełnomocnik  ustanowiony  przez  Radę  Nadzorczą.  W  wypadku
nieustanowienia  pełnomocnika  Sąd właściwy do rozpoznania  sprawy ustanawia
kuratora dla Spółdzielni.

5. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli powinno być wniesione
w  ciągu  sześciu  tygodni  od  dnia  odbycia  Zebrania  Przedstawicieli,  jeżeli  zaś
powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli na skutek jego
wadliwego zwołania  – w ciągu sześciu tygodni  od dnia  powzięcia  wiadomości
przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia
odbycia Zebrania Przedstawicieli.

6. Orzeczenie  sądu  ustalające  nieistnienie  albo  nieważność  uchwały  Zebrania
Przedstawicieli  bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich
członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

7. Z  obrad  Zebrania  Przedstawicieli  sporządza  się  protokół,  który  powinien  być
podpisany  przez  przewodniczącego  zebrania,  sekretarza  zebrania  i  dwóch
asesorów.

8. Protokóły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 29

1. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu niezgodności z
prawem  lub  postanowieniami  statutu,  na  tej  samej  podstawie  uchwałę  może
zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.

§ 30

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:

1. uchwalenie  kierunków  rozwoju  działalności  gospodarczej  oraz  społecznej  i
kulturalnej

2. rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań roboczych i
sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku strat i zysków)

3. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  udzielania  absolutorium  członkom  Zarządu
Spółdzielni

4. rozpatrywanie  wniosków  wynikających  z  przedstawionego  protokołu
polustracyjnego  z  działalności  Spółdzielni  oraz  podejmowanie  uchwał  w  tym
zakresie.
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5. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  podziału  nadwyżki  bilansowej  oraz  sposobu
pokrywania ewentualnych strat

6. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zbycia  nieruchomości,  zbycia  zakładu  lub
wyodrębnionej jego części

7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
8. uchwalanie zmian w statucie
9. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  innych  organizacji

gospodarczych i występowanie z nich
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku oraz

upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie
11. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz

jej likwidacja
12. rozpatrywanie odwołań w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym
13. tworzenie funduszów celowych z podziału nadwyżki bilansowej
14. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
15. podejmowanie uchwał w sprawie wpłat członków na fundusze celowe utworzone

przez zebranie Przedstawicieli
16. zatwierdzenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli
17. wybór  i  odwołanie  członków Rady  Nadzorczej  oraz  określanie  wynagrodzenia

członków Rady Nadzorczej.
18. ustalenie warunków na jakich Spółdzielnia może podejmować działalność z nie

członkami

Rada Nadzorcza

§ 31

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad Spółdzielnią
2. Rada Nadzorcza składa się z 15 (piętnastu) członków. Zmiana niniejsza wchodzi w

życie  po upływie kadencji  rady wybranej  na  zebraniu przedstawicieli  w dniu 1
czerwca 1998 r.

3. Do Rady Nadzorczej wybierani są członkowie Spółdzielni. Osoba prawna może
zgłosić kandydata do Rady nie będącego członkiem Spółdzielni.

4. Kadencja Rady trwa cztery lata.
5. Rada  Nadzorcza  wybiera  ze  swojego  grona  prezydium  Rady  w  składzie

przewodniczący,  zastępca  przewodniczącego,  sekretarz  i  przewodniczący
poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej.

6. Dla  poszerzenia  zakresu  pracy  Rady  powołuje  ona  ze  swojego  grona  komisję
rewizyjną oraz zatwierdza jej regulamin działania. Oprócz komisji rewizyjnej Rada
może powołać inne stałe komisje.

7. Zarząd  Spółdzielni  obowiązany  jest  udzielać  Radzie  żądane  informacje  i
udostępniać żądane dokumenty i sprawozdania.

8. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie na zasadach i
w wysokości określonej w uchwale Zebrania Przedstawicieli.
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9. W przypadku zrzeczenia się,  odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady
Nadzorczej,  na  najbliższym Zebraniu  Przedstawicieli  przeprowadza  się  wybory
uzupełniające.”

§ 32

Do zakresu działania Rady należy:

1) Skreślony
2) Nadzór działalności Spółdzielni poprzez:

a) dokonywanie okresowych ocen sytuacji finansowej i majątkowej Spółdzielni,
ocenę realizacji uchwalonych przez zebranie przedstawicieli i Radę planów i
programów,

b) bieżącą i okresową ocenę obsługi członków,
c) przeprowadzeniem kontroli  załatwiania  przez Zarząd wniosków zgłoszonych

przez członków Spółdzielni i rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
d) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
e) rozpatrywanie wyników badania sprawozdania finansowego i rachunku strat i

zysków przez biegłego rewidenta,
3) tworzenie  na  wniosek  Zarządu  funduszy  specjalnych  z  podziału  rezerwy

pochodzącej z niepodzielnego zysku na realizację zadań statutowych Spółdzielni
jak np. Fundusz rozwoju hodowli i inne fundusze celowe,

4) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystępowania  do  organizacji  społecznych  i

występowaniu z nich,
7) rozpatrywaniu  wyników lustracji  przeprowadzanej  przez  związek rewizyjny lub

Krajową Radę Spółdzielczą,
8) składanie  Zebraniu  Przedstawicieli  informacji  o  pracy  Rady oraz  informacji  na

temat sytuacji majątkowej Spółdzielni,
9) uchwalanie  na  wniosek  Zarządu  struktury  organizacyjnej  Spółdzielni  oraz

regulaminu organizacyjnego Spółdzielni,
10)reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniu sądowym w przypadku zaskarżenia

przez Zarząd uchwały Rady jako niezgodnej z prawem, podejmowanie uchwał w
sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem
Zarządu, podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych
przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu – w czynnościach tych Spółdzielnię
reprezentują dwaj członkowie Rady Nadzorczej,

11)uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jej komisji, Zarządu.
12)Skreślony.
13)wybór biegłego rewidenta.
14)Podejmowanie  uchwał  w  zakresie  wysokości  kwoty  Ruchomej  składnika

zmiennego udziału członkowskiego.

16



§ 33

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady co najmniej raz na
kwartał.

2. Uchwały Rady są ważne jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej
składu w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W głosowaniu liczy się głosy
za i przeciw.

4. Posiedzenia  Rady  są  protokołowane,  a  protokół  każdorazowo  podpisuje
przewodniczący i sekretarz Rady.

5. Komisje  Rady  nadzorczej  pracują  w  oparciu  o  zatwierdzone  przez  Radę
regulaminy.

6. Komisje  Rady  zbierają  się  i  rozpatrują  powierzone  im  sprawy  przez
przewodniczącego Rady,  prezydium Rady oraz  rozpatrują  sprawy wynikające  z
zatwierdzonych przez Radę planów pracy Zarząd

§ 34

1. Zarząd Spółdzielni jest wieloosobowy i składa się od 2 do 5 członków, w skład
Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali Członkowie
Zarządu.

2. Zarząd  kieruje  działalnością  Spółdzielni  oraz  reprezentuje  ją  na  zewnątrz.
Prezesowi podlegają wszyscy pracownicy Spółdzielni.

3. Podejmowanie  decyzji  niezastrzeżonych  w  ustawie  lub  w  niniejszym  statucie
innym organom Spółdzielni należy do Zarządu , w tym podejmowanie uchwał w
zakresie wszystkich zagadnień objętych postanowieniami prawa Unii Europejskiej
lub polskiego prawa dotyczącego zagadnień dostaw mleka surowego,  w tym w
szczególności postanowieniami art.148 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólną
organizację  rynków rolnych oraz  uchylającego rozporządzenia  Rady  (EWG) nr
922/72,  (EWG) nr  234/79,  (WE)  nr  1037/2001  i  (WE)  nr  1234/2007,  poprzez
podejmowanie,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Nadzorczej,  uchwał  w  zakresie
ramowych zasad dostaw mleka zawartych w Ogólnych Warunkach Skupu Mleka,
ustalanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

4. Zarząd  powołuje  i  odwołuje  Rada  Nadzorcza  zwykłą  większością  głosów  w
głosowaniu tajnym.

5. Członek Zarządu powinien być członkiem Spółdzielni i posiadać kwalifikacje do
prowadzenia przedsiębiorstwa Spółdzielni.

6. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
7. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
8. Z  Prezesem  Zarządu  zatrudnionym  w  Spółdzielni  Rada  Nadzorcza  nawiązuje

stosunek  pracy  na  podstawie  powołania.  Z  pozostałymi  Członkami  Zarządu
zatrudnionymi  w  Spółdzielni  Rada  Nadzorcza  nawiązuje  stosunek  pracy  w
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zależności  od  powierzonego  stanowiska  –  na  podstawie  umowy  o  pracę  albo
powołania.”

9. Odwołanie Członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku
pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

10. Zebranie  Przedstawicieli  może  odwołać  członka  Zarządu  w  przypadku  nie
udzielenia mu absolutorium.

11. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu
lustrację  i  Zebraniu  Przedstawicieli  informację  o  realizacji  wniosków
polustracyjnych.

12. Osoby  wchodzące  w  skład  zarządu  Spółdzielni  nie  mogą  być  delegatami  na
Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni.

§ 35

Skreślony

§ 36

Skreślony

§ 37

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden
członek Zarządu i pełnomocnik.

2. Pełnomocnicy ustanawiani są przez Zarząd.
3. Oświadczenia  składa  się  w  ten  sposób,  że  pod  nazwą  Spółdzielni  osoby

upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
4. Zarząd  może  udzielić  pełnomocnictwa  jednej  osobie  do  kierowania  bieżącą

działalnością  gospodarczą wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki,
a także do dokonywania czynności określonego rodzaju i czynności szczególnych.

5. Udzielenie  pełnomocnictwa  przez  Zarząd  wymaga  uprzedniej  zgody  Rady
Nadzorczej.

§ 38

1. Zarząd  ponosi  odpowiedzialność  za  całokształt  działalności  i  należyte
wykonywanie  przez  Spółdzielnię  jej  zadań  statutowych.  Zarząd  wykonuje
wszystkie czynności i  posiada wszystkie kompetencje w podejmowaniu decyzji,
które nie są zastrzeżone dla zebrania przedstawicieli i Rady Nadzorczej.

2. Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Prezes Zarządu, który jest Kierownikiem
Spółdzielni jako zakładu pracy.

3. Skreślony
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4. Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia
roku obrachunkowego, na którym przedstawia informacje o sytuacji Spółdzielni i o
wykonaniu uchwał poprzedniego zebrania. Zebrania grup członkowskich

§ 39

1. Terenowym organem Spółdzielni  jest Zebranie Grupy Członkowskiej, w którym
uczestniczą członkowie Spółdzielni:

a) dostawcy mleka zamieszkali na terenie działania jednego lub więcej punktów skupu
mleka, 

b)  pracownicy  Spółdzielni  na  oddzielnym  Zebraniu  Grupy  Członkowskiej
pracowników Spółdzielni.” 

2. Zebranie grupy członkowskiej zwołuje zarząd co najmniej raz w roku w okresie od
października do końca lutego oraz w miarę potrzeby na pisemne żądanie jednej
dziesiątej  członków  Spółdzielni  zamieszkałych  na  terenie  działania  grupy
członkowskiej.

3. Ilość zebrań i ilość delegatów do wybrania na zebranie przedstawicieli ustala Rada
Nadzorcza  na  wniosek Zarządu,  stosując  postanowienie  zawarte  w §  26  ust.  2
statutu.

4. O  czasie,  miejscu  i  porządku  obrad  zebrania  grup  członkowskich  Zarząd
zawiadamia  członków  Spółdzielni,  mieszkających  w  rejonie  działania  grupy,  a
pracowników w siedzibie Spółdzielni,  nie później  jak na 7 dni przed terminem
zebrania w drodze ogłoszeń wywieszonych w punktach skupu mleka oraz innych
stosownych  do  tego  miejscach,  w  tym  w  każdej  wsi,  w  której  zamieszkują
członkowie z terenu działania danej grupy członkowskiej.

5. Członek może brać udział w jednym zebraniu grup członkowskich tylko osobiście
z prawem jednego głosu.

6. W zebraniu grupy członkowskiej obowiązany jest uczestniczyć członek Zarządu,
bądź Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Zarząd pracownik Spółdzielni.

7. 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.

8. Do uprawnień zebrań grupy członkowskiej należy:
a) Skreślony,
b) wybór  przedstawicieli  na  zebranie  Przedstawicieli  w  głosowaniu  tajnym

spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
c) 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,

d) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania
przedstawicieli,
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e) ocena działalności placówek gospodarczych Spółdzielni, istniejących w danym
rejonie łącznie z oceną pracy osób zatrudnionych w punktach skupu mleka,

f) wyrażanie  swej  opinii  i  zgłaszanie  do  właściwych  organów  Spółdzielni
wniosków  w  sprawach  Spółdzielni,  a  zwłaszcza  we  wspólnych  sprawach
członków wchodzących w skład zebrania grupy członkowskiej.

9. Stanowisko  w  sprawach  będących  przedmiotem  obrad  zebranie  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.

10. Sposób  obradowania  na  zebraniu  grupy  członkowskiej  określa  regulamin
uchwalony przez zebranie.

11. Protokół  zebrania  grupy członkowskiej  podpisany przez przewodniczącego i  co
najmniej  dwóch  członków  obecnych  na  zebraniu  przechowuje  się  w  aktach
Spółdzielni.

12. 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. Komitety dostawców

§ 40

Skreślony.

V. Gospodarka Spółdzielni.

§ 41

1. Spółdzielnia  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  zasadach  rachunku
ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom. Działalność Spółdzielni w
trakcie jej trwania nie powinna odbywać się kosztem majątku Spółdzielni.

§ 42

1. Spółdzielnia odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

§ 43

1. Zysk Spółdzielni  po  pomniejszeniu  o  podatek  dochodowy i  inne  obowiązkowe
obciążenia ustawowe, stanowi nadwyżkę bilansową.

2. Nadwyżka  bilansowa  podlega  podziałowi  na  podstawie  uchwały  Zebrania
Przedstawicieli  Spółdzielni.  Co  najmniej  10  %  nadwyżki  przeznacza  się  na
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zwiększenie  funduszu  zasobowego,  jeżeli  fundusz  ten  nie  sięga  wysokości
wniesionych udziałów obowiązkowych.

3. Część nadwyżki pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w § 43 ust. 2
przeznacza się na cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli.

4. Przeznaczenie części nadwyżki bilansowej na dywidendy odbywa się w wysokości
ustalonej  przez  Zebranie  Przedstawicieli.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zebranie
Przedstawicieli kieruje się wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej.

5. Uchwalona  dywidenda  może  być  pozostawiona  w  Spółdzielni  jako  środki  na
poczet wpłat na udziały.

6. W przypadku  wypłaty  dywidendy  w gotówce  członkowi  potrąca  się  część  lub
całość dywidendy na poczet jego niepełnych udziałów.

§ 44

1. Zasadniczymi funduszami tworzonymi w Spółdzielni są:
1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na

udziały  członkowskie  z  podziału  nadwyżki  bilansowej  oraz  innych  źródeł
określonych w odrębnych postanowieniach,

2) fundusz  zasobowy  powstający  z  wpłat  przez  członków  wpisowego,  części
nadwyżki  bilansowej,  przeszacowania  środków trwałych  oraz  innych  źródeł
określonych w odrębnych przepisach,

3) z funduszu zasobowego pokrywa się  w pierwszej  kolejności  powstałe  straty
bilansowe i inne nieodpłatne przekazanie składników majątku oraz umorzenie
zakładowych domów mieszkalnych.

2. Spółdzielnia tworzy fundusz rozwoju hodowli. Fundusz rozwoju hodowli powstaje
z dwóch źródeł finansowania i dzieli się na dwie odrębne części:
a) ze środków własnych Spółdzielni – z części nadwyżki bilansowej;
b) ze środków obcych – z odpisów od wypłaty za dostarczone mleko w wysokości

ustalonej przez zebranie przedstawicieli Spółdzielni.
3. Skreślono
4. Spółdzielnia  może  tworzyć  inne  fundusze  celowe  nieobciążające  kosztów

działalności Spółdzielni na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli.

§ 45

1. Spółdzielnia  może  przyjmować  od  członków  wkłady  pieniężne  do  odpłatnego
użytkowania, z obowiązkiem ich wydania na każde żądanie wkładcy.

2. Wysokość wkładów pieniężnych członek Spółdzielni określa w pisemnej deklaracji
wkładu  pieniężnego  lub  w  formie  umowy  wkładu.  Wkłady  są  oprocentowane
według  stałej  stopy  procentowej,  określonej  przez  Zarząd  Spółdzielni  po
zasięgnięciu  opinii  Rady  Nadzorczej,  obowiązującej  w  zadeklarowanym  przez
członka-wkładcę okresie.
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3. Spółdzielnia  może  w  każdym czasie  wezwać  członków-wkładców do  pobrania
wpłaconych wkładów pieniężnych wraz z należnymi odsetkami za korzystanie z
wkładu.

4. Opodatkowanie z dochodów z wkładów pieniężnych regulują przepisy podatkowe.

§ 46

1. Spółdzielnia  prowadzi  rachunkowość  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  o
rachunkowości oraz obowiązujące przepisy podatkowe.

§ 47

1. Roczne  sprawozdanie  finansowe  i  rachunek  wyników  podlegają  badaniu  pod
względem rzetelności i prawidłowości określonej w przepisach o rachunkowości.
Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 48

1. Roczne  sprawozdanie  finansowe  z  działalności  Spółdzielni,  łącznie  ze
sprawozdaniem  finansowym  i  opinią  biegłego  rewidenta,  jeżeli  z  ustawy  o
rachunkowości  i  innych  przepisów  podlega  ono  obowiązkowemu  badaniu
wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na czternaście dni przed terminem
Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia członkom zapoznanie się z nim.

§ 49

1. Spółdzielnia ustala samodzielnie wielkość środków na wynagrodzenia w ramach
posiadanych możliwości finansowych oraz zasady wynagradzania pracowników.

§ 50

1. Rokiem obrachunkowym jest w Spółdzielni rok kalendarzowy.

§ 51

1. Spółdzielnia  obowiązana  jest  przynajmniej  raz  na  trzy  lata,  a  w  okresie
pozostawania  w  stanie  likwidacji  corocznie,  poddać  się  lustracyjnemu  badaniu
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legalności  gospodarności  i  rzetelności  całości  jej  działania.  Lustracja  obejmuje
okres od poprzedniej lustracji.

VI. Inne postanowienia

§ 52

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu tej
samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku
ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Członkowie  Rady  Nadzorczej  i  Prezes  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  Prezesa  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. Prezes  Zarządu,  członek  Rady  Nadzorczej  oraz  likwidator  odpowiada  wobec
Spółdzielni  za  szkodę  wyrządzoną  działaniem  lub  zaniechaniem  sprzecznym  z
prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

5. Skreślony
6. Członkowie Rady Nadzorczej i Prezes 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 zawieszenia członka Rady Nadzorczej lub odwołania Prezesa
Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 53

1. Zasady  łączenia  i  podziału  oraz  postawienia  Spółdzielni  w  stan  likwidacji  lub
upadłości stosuje się, przeprowadza się zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Spółdzielcze.

2. Pozostały po zaspokojeniu wierzycieli majątek w przypadku likwidacji Spółdzielni
przypada  do podziału  między członków,  którzy  należeli  do  Spółdzielni  w dniu
postawienia  jej  w  stan  likwidacji  oraz  byłych  członków,  których  członkostwo
ustało po 25.IX.1994 r.  przy czym większość dywidendy likwidacyjnej należnej
byłemu członkowi ustala się proporcjonalnie do wniesionych byłych udziałów i
czasu dysponowania tymi udziałami przez Spółdzielnię, z ograniczeniem do 30 %
wielkości dywidendy likwidacyjnej należnej członkowi Spółdzielni.

§ 54
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1. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest uchwałę o zmianie statutu Spółdzielni zgłosić
w ciągu trzydziestu dni od daty jej powzięcia do sądu rejestrowego.

§ 55

1. Spółdzielnia  zgłasza  swoją  działalność  również  do  rejestru  spółdzielni
prowadzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 56

1. Organem  właściwym  do  publikowania  ogłoszeń  przewidzianych  w  przepisach
prawa jest dla Spółdzielni „Monitor Spółdzielczy” wydawany przez Krajową Radę
Spółdzielczą.

§ 57

1. Zmiana  statutu  Spółdzielni  wymaga  uchwały  Zebrania  Przedstawicieli  podjętej
większością 2/3 głosów.

§ 58

1. Statut nie zawiera § Nr 20.

VII. Przepisy karne.

§ 59

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.

§ 60

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.

§ 61

Kto, będąc członkiem organu Spółdzielni albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy:

1) nie poddaje Spółdzielni lustracji,
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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  Zebrania  Przedstawicieli  albo  zebrań  grup  członkowskich

poprzedzających  zebranie  przedstawicieli,  podlega  grzywnie  albo  karze
ograniczenia wolności.

§ 62

1. 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.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.

§ 63

1. Do oceny skutków zdarzeń prawnych stosuje się przepisy obowiązujące w dniu, w
którym zdarzenia te nastąpiły.

2. Jeżeli  wykluczenie  albo  wykreślenie  członka  ze  Spółdzielni,  które  nastąpiło  na
podstawie  przepisów  dotychczasowych,  nie  stało  się  skuteczne  przed  dniem
wejścia ustawy w życie, stosuje się przepisy obowiązującej ustawy.

3. Postępowanie  wewnątrz  spółdzielcze  wszczęte  przed  dniem  wejścia  ustawy  w
życie toczy się według przepisów dotychczasowych.

Michów, dnia 17 czerwca 2020 r.         …………………………………

           /Zarząd Spółdzielni/
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