
 1 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§ 1. 

 

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 – 47 Ustawy 

z dnia 16.09.1982 roku „Prawo spółdzielcze” /Dz.U. nr 54 poz. 288 z 1995 roku  

Ustawy z 15 grudnia 2000r. wraz z późniejszymi zmianami/ oraz § 31, 32, 45, 

46,54-60,68,69,70 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej i niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez 

Walne Zgromadzenie Członków na okres 3 lat spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. Jeżeli członek 

Spółdzielni jest osobą prawną, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba 

nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. 

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji 

większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków. Odwołanie 

członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. 

3. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa 

w spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu, na miejsce członka Rady 

Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków. 

4. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej z powodów 

losowych lub rezygnacji, wybory uzupełniające odbywają się przy 

pierwszym Walnym Zgromadzeniu. Uchwały podejmowane przez Radę 

Nadzorczą w niepełnym składzie zachowują swoją ważność. 

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w 

wyborach do Rady z zastrzeżeniem §54 ust.4 statutu. 

 

§ 3. 

 

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

wchodzą: przewodniczący, jego 3 zastępcy, sekretarz i przewodniczący 

stałych Komisji Rady. 
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2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może 

powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalające zakres 

ich działania. 

 

 

§ 4. 

 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie 

jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia Członków w celu ukonstytuowania się Rady. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie 

Rady Nadzorczej także na wniosek: 

- Zarządu, 

- 5 członków Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia 

zgłoszenia wniosku. 

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady 

wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego 

posiedzenia. 

 

§ 5. 

 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd 

zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 5 dni przed  terminem posiedzenia. 

Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty wniosków i inne 

materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. 

2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia,  

wykreślenia z rejestru członków lub wygaśnięcia spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o czasie i miejscu posiedzenia 

Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się 

zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem 

posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. 

Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie 

posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może  

rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. 

 

§ 6. 

 

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy 

członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej powinni  usprawiedliwić nieobecność. 
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2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji 

mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, oraz inni 

zaproszeni goście. 

 

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ. 

 

§ 7. 

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

najmniej połowy liczby członków Rady. 

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób 

określony w § 5. 

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. 

 

§ 8. 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego 

Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do 

podejmowania  uchwał. 

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy umieszczonej w danym punkcie 

porządku obrad i uzyskania w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli 

Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców, 

Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu 

w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być 

prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością 

zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski 

w przedmiocie sposobu  obradowania i głosowania. 

4. Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie. 

Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na 

piśmie. 

 

§ 9. 

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący 

posiedzenia  poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. 

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w 

sprawie osobiście go dotyczącej. 

3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków 

Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady 

Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych 

sprawach. 

 

§ 10. 

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany 

przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza. 

2. Protokóły  z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd. 
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3. Korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują 

przewodniczący Rady Nadzorczej, lub zastępca i sekretarz Rady. 

 

§ 11 

 

1 Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku 

członkowstwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do 

Zebrania Przedstawicieli powinny być zaprotokołowane i uzasadnione. 

2 Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym są 

w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczne i podlegają wykonaniu. 

3 Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu       

3 miesięcy, a o sposobie załatwienia zawiadamiać zainteresowanego na 

piśmie w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, doręczając jej odpis                            

z uzasadnieniem przesyłką poleconą lub za zwrotnym pokwitowaniem 

odbioru. Zwróconą przesyłkę na skutek nie podjęcia jej w terminie lub nie 

zgłoszenie przez członka zmiany adresu pozostawia się w aktach ze skutkiem 

doręczenia. 

4 Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzeć wnioski i skargi  członka w 

ciągu 3 miesięcy, a o  sposobie  załatwienia  poinformować na piśmie  w 

terminie  14 dni  od podjęcia uchwały. 

 

§ 12 

 

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu 

tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają 

bezpośrednio do prowadzącego posiedzenie. Zgłaszanie kandydatów odbywa 

się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia 

kandydatury. 

3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego 

pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie 

kandydatur od przedłożenia im dokumentów  stwierdzających kwalifikacje 

kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę 

kandydatów na członków Zarządu. 

5. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę 

kandydatów i zarządza  wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

wyborów. 

6. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze. 

 

§ 13 

1. Głosowanie odbywa się przez włożenie kartki wyborczej do urny 

w obecności Komisji Skrutacyjnej. 

2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 
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3. W przypadku gdy liczba nazwisk na włożonej do urny kartce jest większa od 

liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną. 

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja 

Skrutacyjna. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 

5. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów 

otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze 

wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, 

zarządza się drugą turę wyborów. 

6. Do drugiej tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do 

nieobsadzonych miejsc w Zarządzie spośród kandydatów, którzy w pierwszej 

turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. 

7. Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz 

kandydaci, którzy w drugiej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. 

 

§ 14 

 

1. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów. 

 

III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ 

 

§ 15 

 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, Sekretarz oraz 

Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej prezydium. 

2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady. 

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu komisje stałe i czasowe, oraz 

dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji. 

4.  Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla 

Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować 

wiążących poleceń pod adresem członków, organów spółdzielni oraz jej 

służb etatowych. 

5. Dokumenty sporządzone przez prezydium Rady Nadzorczej oraz 

korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca i Sekretarz. 

6. Do ważności uchwał prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na 

posiedzeniu większości członków prezydium w tym Przewodniczącego lub 

jego Zastępcy. 

7. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który 

podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz. 
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IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ. 

 

§ 16 

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3–5 osób powołanych przez Radę 

spośród jej członków. 

Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza. 

2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji. 

2. Komisja lub prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady 

o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji 

lub nie bierze udziału w jej pracach. 

 

 

§ 18 

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy. 

2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji lub jego Zastępcy 

przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. 

3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do 

podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.. 

4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby 

odbywają wspólne posiedzenia. 

5. Posiedzeniom wspólnych komisji połączonych przewodniczy 

Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

 

§ 19 

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności - 

Zastępca. 

§ 20 

Obsługę techniczną i środki związane z działalnością Rady Nadzorczej i jej 

organów zapewnia Zarząd Spółdzielni. 

 

§ 21 

Członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-

Kamiennej przysługuje ryczałt za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, 

Prezydium oraz posiedzeniach Komisji Problemowych Rady Nadzorczej 

zgodnie z § 32 statutu. 

   

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 22 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

 

Zatwierdzony na Zebraniu Przedstawicieli Członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 29.11.2007r. Uchwałą nr3. 


