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STATUT
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”
W KATOWICACH
I. Nazwa, siedziba, teren działania i czas trwania Spółdzielni
§1
1. Spółdzielnia nosi nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
w Katowicach, zwana dalej „Spółdzielnią”.
2. Spółdzielnia może używać nazwy skróconej PSS „Społem” w Katowicach.
§2
1. Siedzibą Spółdzielni są Katowice.
2. Spółdzielnia używa znaku firmowego wg załącznika do niniejszego Statutu.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski, a
także zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym
zakresie.
§3
1. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy
Prawo Spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
2. Spółdzielnia ma charakter konsumencki a majątek Spółdzielni jest
prywatną własnością jej członków.
II. Cel i zakres działania Spółdzielni
§4
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o
zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w
interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą,
społeczną i oświatowo - kulturalną.
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§5
Działalność gospodarcza Spółdzielni obejmuje następujące rodzaje w ujęciu
Polskiej Klasyfikacji Działalności:
10.71 Produkcja pieczywa: produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek.
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
46.
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
47.
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi.
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
55.
Zakwaterowanie.
56.
Działalność usługowa związana z wyżywieniem.
62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
63.99 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji , gdzie indziej
niesklasyfikowana.
68.
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania.
73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów.
77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr
materialnych.
74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
82.92 Działalność związana z pakowaniem.
86.21 Praktyka lekarska ogólna.
96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§6
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku
ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
Przy realizacji swoich zadań statutowych Spółdzielnia może współpracować
z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi
we wszystkich formach przewidzianych prawem.
III. Członkowie – ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do
czynności prawnych, stale zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
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2. Członkami Spółdzielni mogą być również osoby prawne działające
wyłącznie w formie Spółdzielni.
3. Każdy pracownik Spółdzielni powinien być jej członkiem.
4. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla
wszystkich członków równe.
5. Członkiem Spółdzielni nie może być osoba prowadząca konkurencyjną
działalność handlową lub produkcyjną lub której małżonek prowadzi taką
działalność, a także osoby uczestniczące jako wspólnicy wpisani do
Krajowego Rejestru Sądowego lub członkowie władz podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
§8
1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Spółdzielni jest złożenie
deklaracji, odbycie półrocznego stażu kandydackiego, wpłata wpisowego
i udziału podstawowego w terminie wskazanym w treści deklaracji.
W okresie stażu kandydackiego , kandydat zobowiązany jest do
dokonywania rejestrowanych zakupów ( karta programu lojalnościowego,
faktura).
2. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością, w formie pisemnej,
podpisana przez przystępującego i zawierać:
− nazwisko i imię,
− miejsce stałego zamieszkania,
− nr PESEL,
− ilość deklarowanych udziałów i terminy ich wniesienia,
− adres poczty internetowej - w celach korespondencyjnych,
− sposób dysponowania udziałami na wypadek śmierci,
− inne oświadczenia, a zwłaszcza oświadczenie z § 7 pkt. 5 Statutu.
3. Przyjęcie w poczet członków następuje uchwałą właściwego organu
Spółdzielni ( Zarządu lub Rada Nadzorcza ) w ciągu 90 dni, po spełnieniu
wymogów określonych w pkt. 1.
4. Przyjęcie stwierdza właściwy organ Spółdzielni (Zarząd lub Rada

Nadzorcza ) na deklaracji. Dotyczy to również zmiany danych o liczbie
zadeklarowanych udziałów.
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5. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej
przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu
2 tygodni od daty podjęcia uchwały.
6. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
7. Na odmowę przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
właściwego organu Spółdzielni ( Rady Nadzorczej lub Zebrania
Przedstawicieli lub Walnego Zgromadzenia Członków ) w terminie 15 dni,
licząc od daty doręczenia decyzji odmownej.
8. Właściwy Organ Spółdzielni (Rada Nadzorcza , Zebranie Przedstawicieli,
Walne Zgromadzenie Członków) obowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w
terminie najbliższego posiedzenia tego organu oraz powiadomić pisemnie
zainteresowanego o rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od rozpatrzenia
odwołania. W przypadku odmowy przyjęcia na członka Spółdzielni przez
kandydata, zwrot nieoprocentowanych wpłaconych kwot nastąpi w
terminie 7 dni od daty doręczenia odmownej decyzji.
9. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona
i nazwiska, miejsce zamieszkania ( w odniesieniu do osób prawnych ich
nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów,
zmianę tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę
wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także wysokość
zwaloryzowanych udziałów.
Przez rejestr rozumie się formę pisemną i zapis komputerowy.
10. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni
ma prawo przeglądać rejestr.
§9
1. Członek Spółdzielni ma prawo do:
a) wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni, z
zastrzeżeniem wynikającym z § 16 pkt.2,
b) brania udziału w zebraniach dla dokonania oceny działalności
Spółdzielni i jej placówek,
c) uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej, zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia,
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d) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków
dotyczących jej działalności,
e) korzystania z preferencyjnych form zakupu i usług prowadzonych przez
Spółdzielnię na zasadach określonych w oddzielnych regulaminach,
f) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z
uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów
Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami
trzecimi,
g) Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych
z osobami trzecimi, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób lub jeżeli
istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane
informacje w celu sprzecznym z interesem Spółdzielni i przez to
wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona
na piśmie.
h) Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez
Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć w terminie 7-miu dni od
dnia doręczenia pisemnej odmowy, wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów,
i) zaskarżenia do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich
niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
j) Członkowi Spółdzielni przysługują również inne prawa określone w
ustawie lub Statucie.
k) brania udziału w pracach Komitetu Członkowskiego.
§ 10
Członek Spółdzielni jest zobowiązany do:
a) wpłacenia wpisowego i zadeklarowania udziału stosownie do
postanowień § 11 Statutu Spółdzielni,
b) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich
regulaminach,
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c) dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej
zadań statutowych poprzez branie czynnego udziału w działalności
Spółdzielni, a w szczególności dążenia do poprawy sprawności, jakości
i efektywności działania placówek spółdzielczych,
d) pokrywania strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych i
zwaloryzowanych udziałów,
e) każdorazowego zawiadamiania Spółdzielni o zmianie miejsca
zamieszkania,
f) zachowania w tajemnicy informacji, które członek powziął realizując
swoje uprawnienia określone w § 9, a których ujawnienie mogłoby
narazić Spółdzielnię na szkodę,
g) dokonywania zakupów towarów i usług w placówkach handlowych
Spółdzielni, które rejestrowane są przy pomocy karty członkowskiej
na indywidualnym koncie członka,
h) Członek Spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone
w ustawie lub Statucie.
§ 11
1. Udział podstawowy wynosi:
- dla osób fizycznych
- dla osób prawnych

- 1.000 zł
- 5.000 zł

2. Ilość udziałów jest ograniczona. Członek może posiadać nie więcej niż
100 udziałów.
3. Przystępując do Spółdzielni członek zobowiązany jest do:
a) wpłacenia wpisowego w wysokości 500 zł ,
b) zadeklarowania i wpłaty wartości zadeklarowanych udziałów,
zgodnie z § 8 pkt. 1 i 2.
4. W razie zmiany przez Walne Zgromadzenie wysokości udziału, członek
Spółdzielni jest zobowiązany do dokonania dopłaty do posiadanego
udziału w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
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Nie uzupełnienie udziału jest podstawą do wykreślenia członka z rejestru
członków. W przypadku posiadania większej ilości udziałów, członek
Spółdzielni wg swojego wyboru może dokonać dopłaty do
zadeklarowanych udziałów w terminie ustalonym przez Walne
Zgromadzenie lub zadeklarować w terminie statutowym zmniejszenie
ilości udziałów.
§ 11 a
-skreślony
§ 12
1. Członek może zrezygnować z członkostwa w każdym czasie poprzez
złożenie pisemnego wypowiedzenia do dnia 30.11. ze skutkiem na 31.12.
danego roku kalendarzowego.
Również członek posiadający więcej niż jeden udział może zmniejszyć ilość
udziałów w sposób podany wyżej.
Kwoty niepełnego udziału winny być zgłoszone do wycofania w tym
samym trybie.
2. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć
do Spółdzielni. Wypłata udziału następuje w ciągu 1 miesiąca od daty
uprawomocnienia się uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do
innego składnika majątkowego Spółdzielni po ustaniu członkostwa,
z zastrzeżeniem postanowień § 55 pkt 4 Statutu.
4. s k r e ś l o n y
5. Roszczenia o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej
ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Termin przedawnienia
rozpoczyna bieg w chwili uprawomocnienia się uchwał właściwych
organów Spółdzielni
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§ 13
1. Członkostwo wygasa przez :
a) wypowiedzenie, jak w § 12 pkt 1,
b) śmierć członka,
c) wykreślenie z rejestru członków , które może nastąpić na mocy
uchwały Rady Nadzorczej , w wypadku, gdy członek Spółdzielni nie
wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie
zawinionych, a w szczególności z powodu utraty warunków należenia
do Spółdzielni , nie dokonywania zakupów w Spółdzielni zgodnie
z postanowieniami Statutu, bądź utraty zdolności do czynności
prawnych.
2. Wykluczenie może nastąpić na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ,
jeżeli z winy członka Spółdzielni dalsze jego pozostanie w Spółdzielni
nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami
współżycia społecznego.
W szczególności wykluczenie ze Spółdzielni może nastąpić jeżeli
członek Spółdzielni:
a) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
b) uporczywie narusza zasady współżycia wewnątrzspółdzielczego lub
popełni poważne wykroczenie przeciwko ogólnym zasadom
współżycia społecznego
c) nie przestrzega przepisów Statutu, regulaminów i uchwał organów
Spółdzielni,
d) został prawomocnym wyrokiem sądowym skazany za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej.
e) zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w
rozumieniu § 7 pkt 5 Statutu,
f) ujawnia osobom trzecim informacje stanowiące tajemnicę firmy.
3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia
członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z
uzasadnieniem na piśmie.
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Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka
Spółdzielni zmiany podanego przez niego adresu, bądź w przypadku jego
niepodjęcia – ma moc prawną doręczenia.
4. Wykreślonemu lub wykluczonemu z rejestru członków Spółdzielni
przysługuje prawo:
a) odwołania się w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wykluczeniu lub wykreśleniu do najbliższego Walnego Zgromadzenia,
które obowiązane jest rozpatrzyć odwołanie,
albo
b) zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu
tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.
Członek Spółdzielni ma prawo do obrony swoich praw na Walnym
Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu odwołania i winien je uzasadnić.
O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być
zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej trzy
tygodnie przed terminem.

IV. Postępowanie odwoławcze
§ 14
1. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze jest obowiązkowe przy
odwoływaniu się od uchwał w sprawach między członkami
a Spółdzielnią.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.
Od uchwały Rady Nadzorczej przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.
3. Odwołanie może być wniesione wyłącznie do jednego organu
Spółdzielni w terminie czterech tygodni od daty doręczenia
członkowi uchwały z uzasadnieniem.
4. Organ Spółdzielni , do którego skierowano odwołanie, ma obowiązek
rozpatrzenia go na najbliższym posiedzeniu.
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5. Uchwała doręczona zainteresowanemu członkowi Spółdzielni winna
zawierać pouczenie o trybie i terminie złożenia środka odwoławczego lub
wskazanie, że uchwała jest ostateczna w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym.
6. Termin doręczenia wynosi 14 dni od daty podjęcia uchwały.
§ 15
1. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego , członek może
dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dotyczy to również
przypadków , gdy organ odwoławczy nie podejmie uchwały w
przewidzianym w § 14 terminie.
2. s k r e ś l o n y
V. Organy Spółdzielni
§ 16
1. Organami Spółdzielni są:
A. Walne Zgromadzenie ( Zebranie Przedstawicieli ),
B. Rada Nadzorcza,
C. Zarząd,
D. Zebranie Grup Członkowskich
2. Członkami organów Spółdzielni o których mowa w ust. 1 litera A, B, D mogą
być tylko jej członkowie lub przedstawiciele osób prawnych będących jej
członkami.
Przedstawicielem członków Spółdzielni na Zebranie Przedstawicieli oraz
członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba, która:
- posiada minimum 5 letni staż członkowski w Spółdzielni.
Wybory do organów, o których mowa w punkcie 1 A-C, dokonywane są
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Odwołanie członka organu Spółdzielni następuje w głosowaniu tajnym.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały
przez organy Spółdzielni , uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub
„przeciw” uchwale.
5. s k r e ś l o n y
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A. Walne Zgromadzenie ( Zebranie Przedstawicieli )
§ 17
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Jeżeli ilość członków Spółdzielni przekroczy liczbę 100 Walne
Zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez Zebranie
Przedstawicieli. Wg liczby członków w PSS „Społem” w Katowicach ,
Walne Zgromadzenie członków zastąpione jest Zebraniem Przedstawicieli.
3. W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział: Przedstawiciele członków osób
fizycznych osobiście oraz pełnomocnicy osób prawnych posiadający
mandat Przedstawiciela z prawem do jednego głosu bez względu na ilość
posiadanych udziałów.
4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem
doradczym:
- honorowi członkowie Rady Nadzorczej,
- przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia
jest zrzeszona,
- przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej,
- członkowie Rady Nadzorczej nie będący Przedstawicielami
5. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć również zaproszeni goście.
§ 18
1. W Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 35 członków wybranych na
Zebraniach Grup Członkowskich. W przypadku zmniejszenia się ich liczby
w trakcie trwania kadencji, liczbę członków wybranych na Zebraniach
Grup Członkowskich uzupełnia się do 35, poprzez zastąpienie ich osobami,
które w wyborach na przedstawicieli uzyskały kolejno największą ilość
głosów w swojej grupie. W razie równej ilości głosów dokooptowana
zostaje osoba posiadająca dłuższy staż członkowski.
2. s k r e ś l o n y
3. s k r e ś l o n y
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4. W celu przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli , Zarząd w uzgodnieniu
z Radą Nadzorczą zwołuje Zebrania Grup Członkowskich wg miejsca
zamieszkania członka lub siedziby osoby prawnej z uwzględnieniem
punktu 1.
Liczbę obwodów – jednego lub więcej – ustala Rada Nadzorcza.
5. Wspólna kadencja przedstawicieli trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru
nowych przedstawicieli przez Zebrania Grup Członkowskich.
6. s k r e ś l o n y
§ 19
1. Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu
6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. O czasie , miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd
zawiadamia:
a) członków Spółdzielni za pomocą afiszy wywieszonych w placówkach
Spółdzielni na 14 dni przed terminem zebrania.
b) Krajowy Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą, nie
później niż 14 dni przed terminem zebrania.
3. Zarząd ma obowiązek imiennego zawiadomienia Przedstawiciela.
Zawiadomienie o czasie , miejscu i porządku obrad wysłane winno być z
15-to dniowym wyprzedzeniem ( decyduje data stempla pocztowego )
w celu umożliwienia Przedstawicielom wniesienia w okresie 5 dni uwag
do przedstawionego porządku obrad. Dopuszcza się możliwość
zawiadomienia Przedstawiciela za pomocą poczty elektronicznej na
wskazany w deklaracji adres e-mail ( decyduje data wysłania e-mail).
4. Zwołane prawidłowo Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do
podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby
Przedstawicieli.
5. Zebranie Przedstawicieli może podejmować jedynie uchwały w sprawach
objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w
terminach i w sposób przyjęty w niniejszym Statucie.
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6. Zarząd zwołuje również Zebranie Przedstawicieli na pisemna żądanie:
a) Rady Nadzorczej,
b) przynajmniej 1/10 liczby członków,
c) 1/3 Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
d) zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej
liczby członków Spółdzielni.
Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą żądać
zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem
równoczesnego zgłoszenia ich z wnioskiem.
Zebranie Przedstawicieli winno być tak zwołane , aby mogło odbyć się w
ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania, przy zachowaniu trybu
określonego w punkcie 3.
§ 20
Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:
1. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz
społecznej i kulturalnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdania Rady Nadzorczej .
3. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego
Zarządu z działalności Spółdzielni.
4. Podejmowanie uchwał co do wniosków Przedstawicieli Członków
Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w sprawach określonych w
pkt. 1 – 3.
5. Udzielanie w głosowaniu tajnym absolutorium członkom Zarządu.
6. Rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub
sposobu pokrycia strat.
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8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości, zbycia
zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych
organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.
10. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału
Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni (zgodnie z § 53, 54, 55 Statutu).
12. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od
uchwał Rady Nadzorczej.
13. Uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia
Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania
działań w tym zakresie.
15. Wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest
zrzeszona.
16. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
17. Uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
18. Ustalanie regulaminu i zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
19. Uchwalanie regulaminu wyboru honorowych członków Rady
Nadzorczej.
20. Wybór honorowych członków Rady Nadzorczej
Uchwały na Zebraniu Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy Przedstawicieli , a
inny tryb nie wynika z Prawa Spółdzielczego i Statutu.
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§ 21
Tryb obradowania Zebrania Przedstawicieli oraz sposób udokumentowania
obrad określa regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli.
Zebranie Przedstawicieli otwiera przewodniczący lub członek Rady
Nadzorczej.
§ 22
1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który winien być
podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 25 lat.
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku
Rewizyjnego , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej
Rady Spółdzielczej.
§ 23
1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków
Spółdzielni i wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą Prawo Spółdzielcze jest nieważna.
3. Członek Spółdzielni oraz Zarząd mogą zaskarżyć do sądu uchwałę z
powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu.
4. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia
przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
5. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli powinno być
wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli.
Jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli
na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu 6 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 lub nieważność uchwały Zebrania
Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę, ma moc prawną względem
wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
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B. Rada Nadzorcza
§ 24
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków Spółdzielni wybieranych przez
Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej
Rady.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami
bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, członkowie Zarządu, ich
pełnomocnicy oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub
kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej.
W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Rada może podjąć uchwałę
o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności do czasu zwołania
najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
4. s k r e ś l o n y
5. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu
konkurencyjności, określonego w pkt. 3 oraz § 7 pkt. 5, Rada Nadzorcza
może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności.
W takim przypadku Zebranie Przedstawicieli na swoich najbliższych
obradach rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego
członka Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może
uchwalić Zebranie Przedstawicieli większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków, w głosowaniu tajnym.
7. Zebranie Przedstawicieli może również w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów wybierać do Rady Nadzorczej do dwóch honorowych
członków, spośród działaczy ruchu spółdzielczego jak określa to regulamin.
Honorowym członkom Rady przysługuje głos doradczy.
8. Członek Rady Nadzorczej – pracownik Spółdzielni korzysta z ochrony
stosunku pracy jak członek zakładowego organu związkowego.
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9. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub
postanowieniami Statutu Spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.
10. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Rady Nadzorczej w
trakcie trwania kadencji Rady, skład Rady zostanie uzupełniony spośród
kandydatów do Rady, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ,
bez konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających.
11. Kadencja dokoptowanych członków Rady kończy się wraz z kadencją
całej Rady Nadzorczej.
12. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku
ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
§ 25
Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółdzielni, a do zakresu
jej działania należy w szczególności:
1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i
kulturalnej.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) analizę 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 załatwienia przez Zarząd wniosków organów
Spółdzielni i jej członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości,
nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
4. Ustalanie liczby członków Zarządu oraz wybór , powołanie i odwołanie
członków Zarządu, nawiązywanie stosunku pracy (z prezesem i
wiceprezesami ) oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i wyników działalności Spółdzielni
oraz ocena pracy członków Zarządu.
7. Składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań ze swej działalności, z
zawierających w szczególności wyniki kontroli pracy Zarządu , ocenę
rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z realizacji zadań z punktu
widzenia zgodności z celami Spółdzielni oraz składanie wniosku o
udzielenie członkom Zarządu absolutorium.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu oraz skarg i zażaleń
na działalność Zarządu.
9. s k r e ś l o n y
10. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komitetu Członkowskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.
12. Zgłaszanie Zebraniu Przedstawicieli wniosków w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań finansowych i projektów podziału nadwyżki bilansowej lub
sposobu pokrycia strat.
13. Gospodarowanie środkami z podziału nadwyżki bilansowej przekazanymi
do dyspozycji Rady przez Zebranie Przedstawicieli.
14. Podejmowanie uchwał co do czynności prawnych w zakresie między
członkiem Zarządu a Spółdzielnią lub dokonywanych przez Spółdzielnię w
interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych
czynnościach.
15. Podejmowanie uchwał w zakresie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru
członków.
16. s k r e ś l o n y
17. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
społecznych i występowania z nich .
18. Ustalanie liczby Grup Członkowskich i regulaminu ich zebrań.
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19. s k r e ś l o n y
20. s k r e ś l o n y
21. s k r e ś l o n y
22. s k r e ś l o n y
23. Składanie Zebraniu Przedstawicieli wniosków z przeprowadzonych
lustracji.
§ 26
W przypadku Zarządu jednoosobowego wszystkie sprawy wynikające ze
stosunku członkostwa należą do kompetencji Rady Nadzorczej.,
§ 27
1. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym w ciągu 7 dni od odbycia Zebrania
Przedstawicieli, nowowybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich
członków w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów
Prezydium, w skład którego wchodzą:
przewodniczący, zastępca i sekretarz Rady Nadzorczej.
Członkowie Prezydium wybierani są w oddzielnych głosowaniach.
Zadaniem Prezydium jest organizowanie prac Rady.
2. Rada Nadzorcza może, w zależności od potrzeb, powołać stałe lub czasowe
komisje określając w regulaminie Rady Nadzorczej ich cele, zadania,
sposób wyboru oraz ich skład. Komisja wybiera przewodniczącego spośród
swoich członków.
3. Szczegółową organizację prac Rady Nadzorczej określa regulamin Rady
Nadzorczej.
4. 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.
Przy realizacji zadań Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń i obsługi
technicznej Spółdzielni.
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C. Zarząd Spółdzielni
§ 28
1. Zarząd Spółdzielni składa się z jednej do trzech osób.
2. W Zarządzie wieloosobowym oświadczenia woli za Spółdzielnię składają
dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i prokurent lub
pełnomocnik. W razie nieobecności dwóch członków Zarządu,
oświadczenia woli za Spółdzielnię składają prokurent i pełnomocnik.
Pełnomocnicy działają w zakresie swego umocowania.
3. W Zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli mogą składać również
prokurent z pełnomocnikiem.
4. W Zarządzie wieloosobowym może być ustanowiona na wniosek prezesa
funkcja wiceprezesa lub wiceprezesów.
5. Członek Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia
poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
6. Członek Zarządu nie może zajmować się działalnością konkurencyjną
wobec Spółdzielni, a w szczególności jako wspólnik lub członek władz
w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną
wobec Spółdzielni.
§ 29
− skreślony

§ 30
1. Zarząd powołuje na czas nieokreślony spośród nieograniczonej liczby
kandydatów i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich liczby
członków Rady Nadzorczej.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza wg zasad
określonych w kodeksie pracy.
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3. s k r e ś l o n y
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających
ze stosunku pracy.
5. Członek Zarządu nie może być przedstawicielem na Zebranie
Przedstawicieli.
§ 31
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji
niezastrzeżonych w ustawie lub niniejszym Statucie innym organom
Spółdzielni.
§ 32
Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności :
1. Sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych i planów
działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni i przedkładanie ich Radzie
Nadzorczej.
2. s k r e ś l o n y
3. Organizowanie wykonania zadań gospodarczych oraz społecznokulturalnych.
4. Przyjmowanie członków Spółdzielni ( w przypadku Zarządu
jednoosobowego należy do kompetencji Rady Nadzorczej) .
5. Prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz remontowo-budowlanej,
wykonywanie uprawnień inwestora.
6. Opracowywanie projektu struktury organizacyjnej oraz ustalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Zwoływanie w porozumieniu z Radą Nadzorczą Zebrań Przedstawicieli i
Zebrań Grup Członkowskich.
8. Zawieranie umów i zaciąganie innych zobowiązań
9. Udzielenie pełnomocnictw.
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10. s k r e ś l o n y
11. Składanie sprawozdań z działalności Spółdzielni Zebraniu Przedstawicieli
i Radzie Nadzorczej.
12. Współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji rządowej
oraz organizacjami społecznymi.
13. Współdziałanie z organizacjami związkowymi.
14. Prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
15. Zarządzanie majątkiem Spółdzielni.
16. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie lub Statucie.
§ 33
1. Tryb działania Zarządu Spółdzielni określa Regulamin Zarządu.
2. Zarząd Spółdzielni może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników
do składania oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni, a także pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych.
D. Zebranie Grupy Członkowskiej
§ 34
1. Zebranie Grupy Członkowskiej obejmuje członków zamieszkałych w
obwodzie.
2. Zasady tworzenia obwodów , podziału członków na grupy członkowskie
ustala Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem co najmniej na 30 dni
przed terminem zwołania zebrania.
3. Zebrania Grup Członkowskich odbywają się nie później niż 4 tygodnie
przed każdym , również Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli.
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4. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w porozumieniu z Radą
Nadzorczą przez ogłoszenia wywieszone w placówkach danego obwodu,
przynajmniej na 14 dni przed datą zebrania z podaniem terminu , miejsca
i porządku zebrania.
5. Zebranie otwiera członek Rady Nadzorczej.
Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera ze swego grona
Przewodniczącego.
6. Zebranie odbywa się wg regulaminu zatwierdzonego przez Radę
Nadzorczą.
7. Członek uczestniczy z prawem jednego głosu w jednym zebraniu w
swojej grupie członkowskiej.
8. Osoby prawne poprzez Pełnomocników biorą udział w zebraniu
właściwej miejscowo grupy członkowskiej.
§ 35
Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy :
1. Wybór i odwoływanie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
2. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady i Zarządu Spółdzielni.
3. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego
Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach.
4. Ocena działalności placówek Spółdzielni.
5. s k r e ś l o n y.
6. Wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do organów Spółdzielni wniosków
w sprawach Spółdzielni.
Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu, a Zarząd Spółdzielni
najdalej w ciągu 30 dni, zobowiązane są ustosunkować się do wniosków
i postulatów Zebrań Grup Członkowskich oraz o zajętym stanowisku
powiadomić wnioskodawcę.
7. s k r e ś l o n y.
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E. Komitety Członkowskie
§ 35 a
1. W Spółdzielni mogą działać Komitety Członkowskie, które stanowią
zorganizowaną grupę członków, której celem jest wspieranie i propagowanie
statutowej działalności Spółdzielni.
2. s k r e ś l o n y
3. s k r e ś l o n y
§ 36
− s k r e ś l o n y.

§ 37
− s k r e ś l o n y.

§ 38
− s k r e ś l o n y.

VI. Sprawy Pracownicze
§ 39
1. Spółdzielnia w miarę posiadanych środków organizuje różne formy
pomocy dla pracowników.
2. Z pracownikami, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub na
których wpływają uzasadnione skargi od członków i konsumentów,
Spółdzielnia rozwiązuje umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Pracownicy Spółdzielni powinni współdziałać z jej organami i ogniwami
statutowymi.
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VII. Gospodarka Spółdzielni.
§ 40
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku
ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
2. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się dnia
1 stycznia a kończący się 31 grudnia.
§ 41
Zysk Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia
obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi
nadwyżkę bilansową.
§ 42
1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
a) fundusz udziałowy,
b) fundusz zasobowy,
c) fundusz z aktualizacji wyceny majątku.
2. Ponadto Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze określone odrębnymi
przepisami lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli, których zasady
gospodarowania określa Rada Nadzorcza w regulaminach.
§ 43
Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na
udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł
określonych w odrębnych przepisach.
§ 44
Fundusz zasobowy powstaje z wpłat wpisowego przez członków , części
nadwyżki bilansowej, zarachowania skutków przeszacowania majątku
trwałego lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

26

§ 45
Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych przepisach.
Fundusz ten wykorzystywany jest według obowiązującego regulaminu.
§ 46
Fundusz na działalność wśród członków tworzy się z części nadwyżki
bilansowej.
Fundusz ten wykorzystywany jest zgodnie z obowiązującym regulaminem
opracowanym przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą.
§ 47
− s k r e ś l o n y.

§ 48
1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi według uchwały Zebrania
Przedstawicieli.
2. Nadwyżkę bilansową przeznacza się w pierwszej kolejności na fundusz
zasobowy w wysokości co najmniej 30 % nadwyżki.
Pozostałe środki mogą być przeznaczone na :
− dywidendę dla członków,
− fundusz na działalność wśród członków,
− fundusz świadczeń socjalnych,
− inne cele.
3. Podział dywidendy między członków następuje:
− proporcjonalnie do posiadanych udziałów i wpłaconych kwot na

zadeklarowany udział
(oprocentowanie w stosunku rocznym)
lub
− proporcjonalnie do wartości dokonanych zakupów w Spółdzielni.
O sposobie podziału decyduje każdorazowo Zebranie Przedstawicieli.
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4. s k r e ś l o n y.
5. Zebranie Przedstawicieli określa w uchwale formę, w jakiej członkowie
otrzymują dywidendę.
§ 49
- s k r e ś l o n y.
§ 50
Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a po jego
wyczerpaniu z funduszu udziałowego, a następnie z funduszu świadczeń na
działalność wśród członków oraz innych funduszy tworzonych przez
Spółdzielnię.
§ 51
Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.

VIII. L u s t r a c j a
§ 52
1. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie
likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności,
gospodarności i rzetelności całości jej działania.
Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
2. Lustracja może być również przeprowadzona na żądanie:
-

Zebrania Przedstawicieli,
Rady Nadzorczej,
1/5 członków Spółdzielni,
Zarządu.

3. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez
Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli.
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4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi
przeprowadzającemu lustrację informację o realizacji wniosków
polustracyjnych.
5. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni
udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne
i informację o ich realizacji.
IX. Łączenie , podział , likwidacja , upadłość Spółdzielni
§ 53
Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną Spółdzielnią na
podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli łączących się Spółdzielni ,
powziętych większością 2/3 oddanych głosów i przy zachowaniu warunków
wskazanych w prawie spółdzielczym.
§ 54
Podział Spółdzielni następuje na podstawie uchwały Zebrania
Przedstawicieli podjętej większością 2/3 oddanych głosów w ten sposób, że
z jej wydzielonej części powstaje nowa Spółdzielnia .
§ 55
1. Likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje zgodnie z prawem
spółdzielczym.
2. Pozostały majątek Spółdzielni przeznaczony zostaje na cele określone w
uchwale ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Roszczenia członka do części funduszu zasobowego i innego majątku
Spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu likwidacyjnym.
4. Jeżeli zgodnie z uchwałą ostatniego Zebrania Przedstawicieli majątek ma
być w całości lub części podzielony pomiędzy członków, w podziale tym
uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia lub
postawienia Spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich
udziałów.
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X. Zmiana Statutu
§ 56
Zmiana Statutu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej
większością 2/3 głosów.
Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem
do rejestru.
Zarząd Spółdzielni jest obowiązany uchwałę o zmianie Statutu zgłosić do
Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
załączając protokół Zebrania Przedstawicieli.
§ 57
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem , stosuje się przepisy
ustawy Prawo Spółdzielcze.
XI. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 58
-

s k r e ś l o n y.
§ 59

Członkowie organów Spółdzielni oraz likwidator Spółdzielni ponoszą
odpowiedzialność karną za czyny określone w przepisach ustawy prawo
spółdzielcze.
§ 60
Spółdzielnia jest członkiem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców „Społem” w Warszawie.
§ 61
Organem właściwym do publikowania ogłoszeń Spółdzielni przewidzianych
w przepisach prawa jest „Monitor Spółdzielczy” wydawany przez Krajową
Radę Spółdzielczą.
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§ 62
Statut został uchwalony na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 6 czerwca 1995r.
Tekst jednolity na dzień 19.05.2022 r. obowiązuje z dniem wpisania do KRS.
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