
Załqcznik do Uchwoły Nr 14/20L8
Walnego Zg romodzeni q Członkow
M i ędzyza kła d ow ej P racow n i czej Społd zi el n i
B u d ow I a n o- M i e s zka n i ow ej,,SA M -8 1-'
ktore odbyło się w dniu 08.06.20L8 r,

Regulamin Rady Nadzorczej
Międzyzal<ładowej Pracowniczej Sp łdzielni

Budowlano - Mieszkaniowej ooSAM-810'

s1
Rada Nadzorcza działa na podstawie:

3) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo społdzielcze (tj.: Dz. U. z 2017 r.

poz. 1560 z poźn. zm.),

4) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp łdzielniach mieszkaniowych (tj.: Dz. U.
z Ż018 r. poz. 845)'

3) Statutu Społdzielni,
4) niniej szego regulaminu.

s2
Kompetencje Rady Nadzorczej, skład, zasady powoływania i odwoĘwania j"j członk w,
powoĘwania przewodniczącego, zastępcy i sekretarza oraz zwoływania posiedzeri określa
Sp łdzielni

s3
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części, zwołuje pierwsze

posiedzenie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminię 14 dni od daty Walnego
Zgromadzenia, na kt rym wybrano członk w Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej
i zarządza wyb r z jej grona:
1) przewodnicząc go,
2) zastępcy przewodniczące go,
3) sekretarza.

3. W przypadku niezwołania posiedzęnia w spos b określony w ust. 1' prawo do zwołania
posiedzenia po sia da kuŻdy członek Rady Nadzorczej .

4. Zapis w ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku wyboru uzupełniającego członk w Rady
Nadzorczej, w trakcie trwania jej kadencji.

s4
1. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza moŻe powoływać komisje stałe lub czasowe dla

rozpatrzenia określonych spraw.
2. Komisja składa się z co najmniej dw ch członk w. Liczebność i skład poszczeg lnych

komisji ustala Rada Nadzorcza.
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Przewod niczący ch kom i sj i powofuj e Rada Nadzorc za w głosowaniu taj nym.
Komisje wybierają Ze Swego grona sekretarza.
W każdym czasie Rada NadzorczamoŻe dokonywa zmianw składzie komisji.

ss
Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji tworzą
Prezydium Rady Nadzorczej.
Prezydium Rady Nadzorczej organizuje i koordynuje działalność Rady Nadzorczej
i komisji Rady Nadzorczej oraz wykonuje czynności zlecone przęz Radę Nadzorczą.
Do obowirykow Prezydium naleŻy:
1) opracowanie projekt w pracy Rady Nadzorczej,
2) opracowanie projekt w sprawozdari Rady Nadzorczej,
3) wyznaczanie termin w i przygotowywanie posiedzeri Rady Nadzorczej,

a w szczeg Iności projekt w uchwał i innych materiał w, kt re mają by
przedmiotem obrad,

4) utrzymanie kontaktu z członkami Sp łdzielni w trybie przyjęć, interwencyjnych.
Prezydium informuje Radę Nadzorczą o podjętych działaniach na najbliższym
posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczeg lności przed
posiedzeniami plenarnymi Rady Nadzorczej.
PosiedzeniaPrezydium zwofuje przewodniczący Rady Nadzorczej lubjego zastępca.
Z posiedzeri Prezydium sporządza się protok ł, podpisywany po przyjęciu przez
przewodniczącego lub jego zastępcę i przez sekretarza.

s6
Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej z wyjątkiem Wzypadk w określonych $ 3 ust. 1

i 3 zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej, aw raziejego nieobecności -
jego zastępca.
Zav,łiadomienie o terminie posiedzęnia wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom
Rady Nadzorczej oraz osobom zaproszonym ptzez przewodniczącego do udziału
w posiedzenlr przynąmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia
powinny być dołączonę projekty uchwał i inne materiały w Sprawach, kt re mają być
rozpattzone przez Radę Nadzorczą.
Na posiedzeniu, przed zatwierdzenięm porządku obrad, członek Rady Nadzorczej lub
członek Zaruądu moŻe zgłosić, przewodniczącemu lub w razie nieobecności jego zastępcy
umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

s7
Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
i zdolność do podejmowania uchwał.
W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
Za wnioski w sprawach formalnych uwaza się wnioski dotyczące wyłącznie sposobu
obradow ania i głosow ania.
Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszanę ustnie lub na piśmie.
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s8
1. W sprawach rozpatrryanych na posiedzeniach plenarnych Rada podejmuje

rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Sprawy umieszczone w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, a szczeg lnie koriczone

uchwałą, powinny być wcześniej zaopiniowane przez właściwe komisje, radcę prawnego
oraz w miarę potrzeby przez inne organy Sp łdzielni.

3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jezeli zostaĘ podjęte w obecności co najmniej
połowy statutowej liczby członk w Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwyL<łą większością głos w za wyjątkiem wyboru
i odwoĘwania członk w Zarządu, kt re wymagają minimalnej większosci 2l3 głos w
członk w obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej przy obecności co najmniej 3l4
ogolnej liczby członk w Rady. odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego
uzasadnienia.

5. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu. Na
Żądanie Rady Nadzorczej przewodniczącv posiedzeniazarządzatajne głosowanie r wniez
w innych sprawach.

se
L. Z obrad posiedzerl plenarnych Rady Nadzorczej sporządza się protok ł.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach' w kt rych członkowi przysługuje odwołanie do

Walnego Zgromadzenia zapadają po wysłuchaniu zainteresowanego i 
'ązaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

3. JeŻęli prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia zainteresowany członek nie
przybędzie, Rada Nadzorc za moŻe rczpattzyć spraw ę bezj ego udziaŁu.

4. Protok ł powinien zawierać, w szczegolności: zwięzłe przedstawienie wypowiedzi
w ramach dyskusji, treść zgłaszanych wniosk w, wyniki głosowania nad wnioskami
i uchwałami. W przypadku podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym do protokofu
dołączane Są karty do głosowania w zapieczętowanej przez przewodniczącego
posiedzenia kopercie.

5. Uchwały podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej podpisywane Są ptzez
przewodniczącego i sekretarza w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

6. Protokoły z posiedzeri podpisywane są przez przewodniczącego i sekretarza w terminie
7 dni do dnia ich zatwierdzeniaprZęZ Radę Nadzorczą.

7 . Zatwierdzenie protokołu przez Radę Nadzorczą powinno nastąpić na kolejnym
posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Sp łdzielni co najmniej przez
dziesię lat od dnia odbycia posiedzenia, o ile przepisy w sprawie przechowywania akI
nie przewidują terminu dłuŻszego.

s10
1. Rada wybiera członk w Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę w głosowaniu tajnym

spośr d nieograniczonej liczby kandydat w, z uwzględnieniem stosownych postanowieri
Statutu. Wyboru dokonuje się na kaŻdąz funkcji Zarządu oddzielnie.

2. Szczeg łowe zasady i tryb wyboru członk w Zatządu określa regulamin uchwalany przez
Radę Nadzorczą.
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s 11
Rada Nadzorcza, w celu wykonania swoich zadan, może Żądac od Zarządu, członk w
i pracownik w Sp łdzielni wszelkich sprawozda i wyjaśnie , przeglądac księgi
i dokumenty otaz sprawdzaÓbezpośrednio stan majątku Sp łdzielni.
Prawo wglądu we wszystkie dokumenty' księgi i sprawozdania przysługuje Radzie
Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członk w Rady
Nadzorczej mogą korzystać z tego prawa' jeśli zostali do tego upowamieni uchwałą Rady
Nadzorczej lub w zatwierdzonym planie pracy komisji Rady Nadzorczej zostało ujęte
przeprowadzęnie analiz i badan, kt rych wyniki mają być przedstawione do oceny Rady
Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani Są do przestrzegania tajemnicy słuŻbowej
w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokument w Sp łdzielni,
a w szlzeg lności um w' kt rych treś powinna pozosta poufna (tajemnica handlowa) oraz
dokument w, kt re Sp łdzielnia otrzymuje od jednostek zewnętrznych, ilP.] Z Samorządu
terytorialnego.

4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepis w prawa o ochronie danych
osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcj ą/prry okazji pełnienia
funkcji danych osobowych członk w i pracownik w Sp łdzielni oraz innych os b, o kt rych
powzi$ wiadomość.

s12
Przebieg obrad Rady Nadzorczej moŻe by utrwalany Za pomocąurządzeri rejestrujących dźwięk
i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny byc uprzedzone. Zapis dŹwiękowy
na nośniku winien stanowić załącznik do protokołu.
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UGHWAŁA Nr 1412018

Wal nego Zgromadzen ia członkow

Międzyzakładowej Pracowniczej Społdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,sAM-81'' W Warszawie

z dnia 08 czerwca2018 roku

W sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Pracowniczej Społdzielni
Budowlano. Mieszkaniowej,, SAM.81 "

Na podstawie s 30 punkt 14l Statutu Międzyzakładowej Pracowniczej Społdzielni Budowlano.
Mieszkaniowej ,,sAM-81'' Walne Zgromadzenie Członkow, uchwala co następuje:

$1

UchwaIa zmianę całego Regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Pracowniczej Społdzielni
Budowlano- Mieszkaniowej ,,sAM-81'' i uchwala cały Regulamin Rady Nadzorczej Międzyzakładowej
Pracowniczej Społdzielni Budowlano- Mieszkaniowej ,,SAM-81'' w nowym bzmieniu zawartym
w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną częśc.

Z dniem wskazanym W $ 2, traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 712015
Wa|nego Zgromadzenia Członkow z dnia 27 listopada2015 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
Społdzielni, przyjętych uchwałą Nr 1212018
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

s2

z mocą obowiązującą od dnla wpisania zmian Statutu
Walnego Zgromadzenia w dniu 08 czerwca 2018 roku,

s3

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

64


