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     Załącznik Nr …. do Uchwały Nr …./2019 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  w 

Sejnach  odbytego w dniu ……..06.2019r. 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach 
 
 
 

 § 1 
 

Rada Nadzorcza jest organem działającym na podstawie: 

1) przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 

poz.1285 z pózn. zm.), 

2) przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych      

(Dz. U. z 2018 poz. 845 z pózn. zm.), 

3) postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. 

 

 
§ 2 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków wybranych w głosowaniu tajnym, 

spośród członków Spółdzielni. 

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

wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę 

prawą. 

3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni. W razie 

konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do 

czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym przypadku 

członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu. 

 

 

§ 3 

 

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Zasady i tryb określa § 

33 statutu. 

2. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. 

Uchwała w sprawie  wyboru takiej Rady Nadzorczej jest nieważna. 

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej 

działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby 

pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności 

gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej 

i w drugim stopniu linii bocznej. 
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4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na 

którym rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona 

wyboru Rady na następną kadencję. 

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

Ponowny wybór tej samej osoby może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej 

jedną kadencję. 

6. Członek Rady nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec 

Spółdzielni, w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz 

przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. 

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka rady oraz 

powoduje skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 

7. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim 

przypadki, w których: 

1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 

Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na 

tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi 

samymi podmiotami świadczącymi usługi, 

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy, 

8. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji 

określonego w ust. 6 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w 

pełnieniu czynności. Decyzję o uchyleniu bądź odwołaniu zawieszonego członka 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy 

wszelkich danych zawartych w dokumentach sporządzonych i gromadzonych przez 

Spółdzielnię, stanowiących dane osobowe podlegających ochronie na podstawie 

obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

10. Członek Rady nie może wykorzystywać swej funkcji do celów prywatnych i ma 

obowiązek wyłączenia się z udziału w sprawach dotyczących jego bezpośrednio i 

jego krewnych. 

11. Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub 

zaniedbaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, 

chyba że nie ponosi winy. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy karne zawarte w części IIa ustawy Prawo 

spółdzielcze. 

 

§ 4 

 

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

wybrany. 

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu 

w Walnym Zgromadzeniu, 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do Rady wchodzi do 

końca kadencji członek – kandydat, który uzyskał w wyborach kolejno największą 
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ilość głosów, a w razie braku takich osób, Rada Nadzorcza działa do końca kadencji 

w składzie zmniejszonym. 

4. Zmniejszenie składu Rady Nadzorczej nie powoduje automatycznie utraty przez 

Radę Nadzorczą zdolności do pełnienia funkcji, o ile skład Rady Nadzorczej nie 

będzie liczył mniej niż czterech członków. 

5. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 4 członków i brak jest osób spełniających 

warunki określone w ust.3, najbliższe Walne Zgromadzenie Członków uzupełnia 

skład Rady do liczby 7 poprzez wybory uzupełniające. 

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyborach uzupełniających 

upływa równocześnie z kadencją rady określoną w Statucie.  

 

 

§ 5 

 

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

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i 

kulturalnej, 

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań 

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez 

Spółdzielnię praw jej członków, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków 

organów Spółdzielni i jej członków. 

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz 

nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów lub pożyczek 

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

nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe 

pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków 

Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych 

oraz występowania z nich, 

7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 

8) wybór Zarządu  i nawiązywanie stosunku pracy z Prezesem Zarządu stosownie 

do wymogów Kodeksu Pracy oraz wyrażenie zgody na udzielanie 

pełnomocnictw,  

9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od 

uchwał i decyzji Zarządu w sprawach pomiędzy Członkiem, a Spółdzielnią,     

10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności 

wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 
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11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w 

interesie  członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych 

czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków 

Rady przez nią upoważnionych, 

12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni, 

13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w 

sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały 

Walnego Zgromadzenia,  

14) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających z członkostwa w Spółdzielni, 

w tym przyjmowanie w poczet członków, 

15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i 

ustalania wartości początkowej lokali, 

16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania 

nieruchomości oraz  ustalania opłat za używanie lokali, 

17) uchwalanie regulaminu wyboru wykonawcy robót budowlano – montażowych i 

remontowych, 

18) uchwalanie regulaminu porządku domowego, 

19) uchwalanie regulaminu Zarządu, 

20) uchwalanie regulaminu udostępniania dokumentów,  

21) wybór rodzaju przetargu na lokale zwolnione, 

22) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy tego obowiązku nie 

wykonał Zarząd, 

23) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w 

zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami 

zwalniającymi lokale, 

24) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń 

polustracyjnych, 

25) uchwalanie w miarę potrzeb innych regulaminów, 

26) zatwierdzanie stawek opłat za lokale, 

 

3. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków 

i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i 

dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.  

 

4. Rada nadzorcza ze swojej działalności składa sprawozdanie walnemu Zgromadzeniu. 
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§ 6 

 

1. Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej w celu 

ukonstytuowania się, wskazany jest w uchwale o wyborze Rady Nadzorczej.  

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

nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz 

na kwartał. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się ponadto w terminie czterech tygodni od 

dnia zgłoszenia wniosku na żądanie: 

1) Zarządu, 

2) przynajmniej 1/3 członków rady Nadzorczej, 

4. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie 

konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. 
 

 

§ 7 

 

1. W posiedzeniach rady Nadzorczej, jej Prezydium i komisji mają prawo 

uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście. 

2. Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni 

usprawiedliwić swoją nieobecność. 
 

 

§ 8 

 

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

którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący 

stałych komisji Rady. 

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady. 

3. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący posiedzenia. 

4. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezydium zapoznaje z treścią 

protokołu pozostałych członków rady. 
 

 

§ 9 

 

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję rewizyjną oraz w miarę 

potrzeby może powołać inne komisje stałe lub czasowe, określając zakres ich 

działania i czas na jaki zostały wybrane. 

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego komisji. 

3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i pomocniczy do podejmowania 

uchwał przez Radę Nadzorczą. 

4. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

komisji. 

5. Rada Nadzorcza może odwołać członka komisji, który nie uczestniczy w 

posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach. 
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§ 10 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd zawiadamiani są pisemnie (łącznie z 

projektami uchwał) co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem o czasie, miejscu 

i porządku obrad Rady. Członek Rady Nadzorczej za jego zgodą może być 

informowany drogą elektroniczną. 

2. Członkowie Spółdzielni informowani są o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej z 

siedmiodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej Spółdzielni. Ogłoszenie zawiera datę, godzinę, miejsce oraz 

porządek posiedzenia. Członek Spółdzielni chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady 

powinien zgłosić w formie pisemnej chęć uczestnictwa, nie później niż dzień przed 

obradami. 

3. Każdy członek rady lub Zarządu może zgłosić prowadzącemu posiedzenie przed jego 

rozpoczęciem umotywowany wniosek o zmianę porządku obrad. Wniosek taki 

poddawany jest pod głosowanie przed przyjęciem przez zebranych porządku obrad. 

4. Odwołanie członka Spółdzielni skierowane do Rady Nadzorczej powinny być 

rozpatrzone w ciągu trzech m-cy od ich złożenia. O sposobie jego załatwienia Rada 

Nadzorcza powiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni. 
 

 

§ 11 

 

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków Rady, jednak nie mniej niż połowy statutowego składu 

Rady. 

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w 

§ 10 Regulaminu. 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów uchwałę uważa się za niepodjętą. 

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem: 

1) odwołania przewodniczącego Rady, jego zastępcy, sekretarza i 

przewodniczącego komisji rewizyjnej, 

2) wyboru i odwołania Prezesa Zarządu, 

3) w innych sprawach na wniosek ½ obecnych na posiedzeniu członków Rady 

Nadzorczej, 
 

 

§ 12 

 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, 

która na wstępie ma obowiązek ustalić czy posiedzenie zostało zwołane 

prawidłowo, a także czy zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał. 

2. W przypadku nieobecności zarówno przewodniczącego, jak i jego zastępcy 

posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady wybrany spośród 

obecnych. 

3. Obsługę techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi wyznaczony pracownik 

Spółdzielni. 
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4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku obrad i 

uzyskaniu, w tym zakresie wyjaśnień właściwej komisji Rady, rzeczoznawców, 

Zarządu (innych osób), przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w 

kolejności zgłaszania się. 

5. W sprawach formalnych (wnioski co do sposobu obradowania i głosowania) głosu 

udziela się poza kolejnością zgłoszeń. 

6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane pisemnie. 

7. W przypadku, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący 

posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 
 

 

§ 13 

 

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący 

posiedzenia i osoba protokołująca. 

2. Przebieg obrad może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących  dźwięk, o 

czym powinni być uprzedzeni uczestnicy posiedzenia. Nagranie przechowuje się do 

czasu przyjęcia protokołu. 

3. Protokół podlega przyjęciu na  następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Protokół winien zawierać: 

- kolejny numer posiedzenia, 

- datę i miejsce posiedzenia, 

- imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, 

- porządek posiedzenia, 

- zwięzłe streszczenie kolejnych punktów porządku obrad i przebiegu dyskusji, 

- treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania, 

5. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz lub inna osoba z 

Prezydium Rady, natomiast korespondencję Przewodniczący Rady lub jego 

zastępca. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i 

innych, w których członkowi przysługuje  odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków powinny być zaprotokołowane wraz uzasadnieniem. 

7. Regulaminy, instrukcje, plany, sprawozdania będące przedmiotem obrad i uchwały  

złączone  są do materiałów Rady Nadzorczej. 

8. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, przez okres 10 lat. Zarząd prowadzi 

rejestr uchwał. 
 

 

§ 14 

 

1. Rada Nadzorcza spełniając rolę komisji konkursowej spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów spełniających warunki z § 47 statutu wybiera w drodze 

konkursu kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni. 

2. Z prezesem Zarządu, Rada nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów 

Kodeksu Pracy.  
3. Rada Nadzorcza udziela zgody Prezesowi Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa 

Pełnomocnikowi Zarządu.  
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§ 15 

 

1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 16  
 

 

1. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2017 roku uchwalony 

przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą nr 1/2017  z 29 czerwca 2017 roku. 

 

 
  SEKRETARZ                                                 PRZEWODNICZĄCY     

Walnego Zgromadzenia Członków:               Walnego Zgromadzenia Członków:  

 

                                                                                                   

 ..................................................                           .................................................. 
       

 

 

 

 
 
 


