
REGULAMIN 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego 
Warszawa-Południe

I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustaw z dnia 16.09.1982r. Prawo 
Spółdzielcze (Dz.  U.  Z 2003r nr  188,  poz.  1848 z  pózn.  zm.),  ustawy z  dnia  15.12.2000r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2003, nr 119, poz. 1116 z pózn. zm.) oraz Statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Warszawa-Południe.

2. Rada  Nadzorcza  sprawuje  kontrolę  i  nadzór  nad  działalnością  Spółdzielni  poprzez  bieżącą 
kontrolę  gospodarki  Spółdzielni  oraz  wykonywaniem  przez  Zarząd  jej  zadań  statutowych, 
a także dba o zabezpieczanie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród 
członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym na okres trzech lat.

2. Członek Rady Nadzorczej może ubiegać się o wybór na drugą trzyletnia kadencję.

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów 
przez Walne Zgromadzenie.

4. W razie  odwołania,  ustąpienia,  względnie utraty mandatu  członka Rady Nadzorczej  w jego 
miejsce wchodzi osoba wybrana w wyborach uzupełniających na Walnym Zebraniu.

5. Zgodnie z art. 58 Prawa spółdzielczego członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania 
sprzecznego z prawem lub postanowieniami statutu przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, 
odpowiada osobiście wobec Spółdzielni.

6. Członek  Rady  Nadzorczej  nie  może  zajmować  się  interesami  konkurencyjnymi  wobec 
Spółdzielni. 

§ 3.

1. Pierwsze zebranie po wyborach do Rady, zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie 
później niż w ciągu 14 dni od daty Zgromadzenia. Rada wybiera ze swego grona prezydium w 
składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

2. W przypadku długotrwałej i niedającej się  usunąć przeszkody w udziale członka Prezydium 
Rady  w  jego  obradach,  Przewodniczący  i  pozostali  członkowie  Prezydium  mogą  podjąć 
decyzję o uzupełnieniu składu Prezydium przez wybór spośród członków Rady Nadzorczej, po 



uprzednim odwołaniu  przez  Radę  Nadzorczą  nieuczestniczącego  z  ww.  powodów członka 
Prezydium.

§ 4.

1. Do zakresu działania Rady należą sprawy:

� uchwalanie rocznych planów działalności Spółdzielni;

� wybór i odwoływanie członków Zarządu;

� rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji  Zarządu  oraz  rozpatrywanie  skarg  na  działalności 
Zarządu;

� podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania,  wykreślania lub wykluczania z rejestru 
członków Spółdzielni;

� podejmowanie uchwał o tworzeniu funduszów spółdzielni;

� uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Spółdzielni;

� ustalanie zasad obliczania wysokości wkładów budowlanych i mieszkaniowych;

� uchwalanie  zasad  rozliczania  kosztów  inwestycji  na  poszczególne  lokale  oraz  zasad 
rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni;

� uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami;

� ustalanie wysokości opłat za lokale;

� zawieranie  umów  o  pracę  z  członkami  Zarządu  oraz  ustalanie  zasad  wynagradzania 
pracowników Spółdzielni;

� uchwalanie szczegółowych zasad korzystania z lokali użytkowych i garaży;

� zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni;

� składanie  Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdań  zawierających  w  szczególności  wyniki 
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

� podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych  między 
Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka 
Spółdzielni oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; w tych przypadkach 
do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;

� na wniosek Zarządu zatwierdzanie biegłego rewidenta;

� na wniosek Zarządu podejmowanie uchwał o wysokości dodatkowego odpisu na fundusz 
remontowy;

� powoływanie  spośród  członków  Spółdzielni  komisji  w  miarę  potrzeb.  Zasady  i  tryb 
powoływania komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej;

2.  Członkowie  Rady  Nadzorczej  są  uprawnieni  do  uczestniczenia  w  lustracji  Spółdzielni 



przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny. 

3. Rada może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań  i wyjaśnień, 
przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 

4. Rada Nadzorcza składa ze swojej działalności sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu;

§ 5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca nie rzadziej niż co 
miesiąc. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenia Rady na żądanie:

� Zarządu;

� przynajmniej 1/3 członków Rady;

Posiedzenia takie powinny być zwołane w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani 
są co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Termin i porządek 
obrad ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Prezydium Rady.

2. Do  zawiadomienia  powinny  być,  w  miarę  możliwości,  dołączone  projekty  uchwal  i  inne 
materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. 

3. Jeżeli w porządku obrad znajduje se sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z 
rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, 
zawiadamia  się  za  potwierdzeniem  odbioru  zawiadomienia,  zainteresowanego  członka 
Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie 
członka do składania wyjaśnień.

4. Jeżeli  zainteresowany  członek  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  posiedzenia,  nie 
przybędzie  na  posiedzenie,  Rada  może  rozpatrzyć  sprawę  bez  jego  udziału.  O  terminie 
posiedzenia  należy  powiadomić  również  małżonka  osoby  podlegającej  wkluczeniu  lub 
wykreśleniu.

§  7.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej  obowiązani  są  brać  udział  wszyscy członkowie Rady, a 
którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.

2. W  posiedzeniach  Rady  Nadzorczej  mogą  uczestniczyć,  z  głosem  doradczym,  członkowie 
Zarządu  oraz  zaproszone  osoby,  jak  też  personel  biura  Spółdzielni,  o  ile  jego  udział  jest 
potrzebny. 

3. Posiedzenie  Rady  prowadzi  przewodniczący  lub  jego  zastępca  stwierdzając  prawidłowość 



zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

II Obradowanie i podejmowanie uchwał

§ 8.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał w obecności min 50% +1 
jej członków.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 

3. Uchwały  są  podejmowane bezwzględną  większością  głosów.  Większość  kwalifikowana 2/3 
wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 

§ 9.

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania całego Prezydium Rady lub 
poszczególnych jego członków oraz członków Zarządu.

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie go dotyczącej.

§  10.

1. Z obrad Rady Nadzorczej  spisuje się  protokół,  który podpisują  przewodniczący i  sekretarz 
Rady.

2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walego 
Zgromadzenia powinna być zaprotokołowana wraz z uzasadnieniem.

3. Protokół przechowuje Zarząd.

§  11.

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

2. Kandydatów na członków Zarządu członkowie Rady zgłaszają przewodniczącemu. Zgłoszenie 
kandydatów  odbywa  się  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  kandydata  oraz  uzasadnienia 
kandydatury. 

3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć  jego pisemną  zgodę  na 
kandydowanie. 

4. Po  zgłoszeniu  kandydatury  przewodniczący  ustala  ostateczną  listę  kandydatów  i  zarządza 
wybranie komisji skrutacyjnej, która przygotowuje kartki wyborcze.



§ 12.

1. Głosujący składają kartki wyborcze do urny w obecności komisji skrutacyjnej.

2. Na karcie wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się nie głosowało.

3. Gdy  liczba  nieskreślonych  nazwisk  na  karcie  wyborczej  jest  większa  od  liczby  miejsc  w 
składzie Zarządu uznaje się kartę wyborczą za nieważną.

4. Liczba  głosów  oddanych  na  poszczególnych  kandydatów  oblicza  komisja  skrutacyjna, 
a następnie sporządza protokół i ogłasza wyniki głosowania.

5. Za osoby wybrane do Zarządu uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. 
Liczba  wybranych  osób  nie  może  przekraczać  liczby  wybieranych  członków  Zarządu. 
Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory.

III Prezydium Rady Nadzorczej

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca i sekretarz stanowią Prezydium.

2. Przewodniczący Rady jest organizatorem pracy Rady.

3. Do obowiązków Prezydium należą w szczególności:

� opracowanie planów pracy Rady;

� koordynowanie działalności komisji Rady;

� wykonywanie czynności zleconych przez Radę;

� przygotowywanie posiedzeń Rady;

� kontrola wykonania uchwał Rady.

4. Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady 
podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz.

5. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lud jego zastępca, w 
miarę potrzeby.

6.  Z  posiedzeń  Rady  Nadzorczej  sporządza  się  protokół,  który  podpisuje  przewodniczący  i 
sekretarz.

IV Komisje Rady Nadzorczej



§ 14.

1. Komisje powoływane przez Radę Nadzorczą składają się z 3 członków Spółdzielni.

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

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i osoby zaproszone.

§ 15.

Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.

§ 16.

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.

2. Sprawozdania i wnioski Komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

3. Uchwały komisji  maja charakter  opiniodawczy i  są  podstawą  do podejmowania uchwał 
przez Radę Nadzorczą.

4. Komisje  Rady Nadzorczej  współpracują  ze  sobą  i  w  miarę  potrzeb  odbywają  wspólne 
posiedzenia.

§ 17.

Członkowie Rady biorący udział w posiedzeniach Rad maja prawo do ekwiwalentu pieniężnego na 
zasadach określonych w Statucie Spółdzielni. 

VI Postanowienia końcowe

§ 18.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 19.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2010. 


