Wyciąg ze Statutu SKOK Małopolska
A. Walne Zgromadzenie (Zebranie przedstawicieli)
§ 25
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Kasy.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członkowie Kasy, o
których mowa w § 6 ust. 2, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez swych
przedstawicieli ustawowych.
3. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.
Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, przedstawiciele Krajowej
Rady Spółdzielczej oraz - na zaproszenie Rady Nadzorczej - inne osoby.
§ 26
1. Jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 300 osób Walne Zgromadzenie zostaje
zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup
Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości
członków danej grupy według stanu na dzień 1-szy stycznia tego roku, w którym
dokonywane są wybory.
2a. Uchwała Grupy Członkowskiej w przedmiocie wyboru przedstawicieli podejmowana
jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków grupy
(quorum). W braku quorum Zarząd jest obowiązany zwołać Zebranie Grupy
Członkowskiej w innym terminie. Zebranie prawidłowo zwołane w drugim
terminie podejmuje uchwałę o wyborze przedstawicieli bez względu na liczbę
obecnych członków grupy.
3. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa
w trzech kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.
Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust. 3. Utrata
mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez organ dokonujący
wyboru lub ustania członkostwa w Kasie. Na miejsce przedstawiciela, który mandat
utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru - do końca kadencji - innego
przedstawiciela. W przypadku utraty mandatów przed końcem kadencji przez
wszystkich przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, nowo wybrani
przedstawiciele pełnią swoje funkcje przez pełną kadencję, o której mowa w ust. 3.
5. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Walnym
Zgromadzeniu.
6. Członek Kasy niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli
bez prawa głosu. O zamiarze uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli członek Kasy
obowiązany jest poinformować Zarząd Kasy na co najmniej 10 dni przed planowanym
Zebraniem Przedstawicieli.
4.

§ 27
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Kasy,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i
sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
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Kasy, Rady Nadzorczej, Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium
członkom Zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalności Kasy oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie przekazania nadwyżki bilansowej na
zwiększenie funduszu zasobowego lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Kasa może zaciągnąć;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
gospodarczych oraz występowania z nich;
8) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji Kasy;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;
10) uchwalanie zmian Statutu;
11) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
12) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 28
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30
czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez
Zarząd w każdym czasie.
3. Zarząd zobowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:
1)
Rady Nadzorczej;
2)
co najmniej 1/3 członków
4. Zebranie Przedstawicieli Zarząd zwołuje także na żądanie:
1) Zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby
członków Kasy;
2) 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem
celu jego zwołania.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 powinno
być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć nie później niż w ciągu sześciu
tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza,
Kasa Krajowa lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Kasy.
7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać
umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z
tym żądaniem na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 29
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków,
Kasę Krajową oraz Krajową Radę Spółdzielczą listem poleconym nadanym co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Członek, korzystający z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 3 lit. a) niniejszego
Statutu powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej
trzy tygodnie przed tym terminem.
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3. W przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia przez Zebranie Przedstawicieli,
postanowienia ust.1 mają zastosowanie tylko w odniesieniu do przedstawicieli
członków, Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej. Pozostali członkowie Kasy
powinni być zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania
Przedstawicieli przez wywieszenie ogłoszeń w oddziałach SKOK.
4. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych
spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków
Kasy, Kasy Krajowej i Krajowej Rady Spółdzielczej na 7 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ust.1 i 3.
§ 30
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony
w § 29. Nie dotyczy to uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z odmową
udzielenia mu absolutorium.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania (quorum). Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie
z powodu braku quorum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych,
pod warunkiem uczynienia o tym wzmianki w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do
organów Kasy oraz odwoływania ich członków. Na żądanie 1/10 liczby członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych
sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 31
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego
Zgromadzenia.
§ 32
1.

2.

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują
Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia, wybrani przez nie na początku
obrad.
Protokoły przechowuje Zarząd Kasy.

