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„Rewolucja”  w składzie Rady Nadzorczej  
W dniu 16.12.2014 r. na wniosek 10 członków  -  Rada Nadzorcza  dokonała zmiany swojego 3-
osobowego Prezydium.    Przypominamy, że Rada Nadzorcza składa się z 15 członków W 
uzasadnieniu koniecznej zmiany Prezydium  -  wnioskodawcy poruszyli m. in: 

          „ Artykuł 44 ustawy Prawo Spółdzielcze mówi że Rada Nadzorcza jest organem, który 
sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, zaś Prezydium Rady Nadzorczej czyli 
Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz Rady zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze tylko 
organizują pracę Rady, reprezentują Radę na zewnątrz ale tylko za zgodą i wiedzą całej Rady.  
           Obecne Prezydium pomyliło swoje role uważając że jeżeli raz zostali wybrani mogą dowolnie 
interpretować obowiązujące przepisy nie licząc się z mieszkańcami i narzucać członkom Rady swoje 
pomysły.  
           Prezydium - obok lekceważenia prawa, przekraczało swoje kompetencje, a także przestało 
współdziałać z członkami RN i ukierunkowało pracę na działaniach wspierających Zarząd, przy 
zaniechaniu ustawowych funkcji kontrolnych nad pracą Zarządu.  

Prezydium, w obecnym składzie, utraciło zaufanie członków Rady i nie daje żadnej 
gwarancji na poprawę swojej pracy.   

Bardzo zła praca Prezydium od początku kadencji sprawia, że Rada Nadzorcza  
w coraz mniejszym stopniu jest w stanie realizować swoje funkcje ustawowe. Stałą praktyką jest 
lekceważenie przez Prezydium przepisów, niekompetentne i nieterminowe przygotowywanie 
materiałów na posiedzenia plenarne Rady oraz pomijanie milczeniem krytycznych opinii wobec 
pracy Zarządu Spółdzielni,  wynikających z protokołów rad osiedli, komisji stałych RN oraz skarg 
członków Spółdzielni.  
           Prezydium nie wyciągało wniosków  (i ukrywało przed radą)  wielu wpływających do Rady 
krytycznych uwag i opinii, dotyczących fatalnego działania służb technicznych i pracowników 
administracji Spółdzielni,  Prezydium odpowiadało w imieniu Rady na pisma nie informując o ich 
treści Rady. Treść wysyłanych pism reprezentowała zdanie Zarządu. Dopiero Walne uchwaliło 
sprzeciw przeciw poczynaniom Rady. 
           Prezydium dwukrotnie usiłowało przeforsować w Radzie uchwalenie nieuzasadnionej 
podwyżki dla członka Zarządu, bez uzasadnienia i merytorycznej oceny jego pracy.  
           Prezydium ostatnio wyspecjalizowało się w lekceważeniu realizacji wniosków i zaleceń 
polustracyjnych,  gdzie na pierwszym miejscu zalecono natychmiastową zmianę statutu.  

                   Prezydium wystąpiło z inicjatywą wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu Rady 
Nadzorczej, które m.in. ograniczałyby swobodę wypowiedzi członków Rady i rzetelne 
protokołowanie obrad plenarnych Rady.  
          Sekretarz Rady nierzetelne i tendencyjnie pisał protokoły z posiedzeń,  pomijał istotę 
toczonych dyskusji i merytorycznych sporów, niewygodnych  dla Prezydium i Zarządu   
          Powyższe fakty dowodzą, że Prezydium w obecnym składzie, nie jest w stanie należycie 
organizować pracy Rady i tym samym umożliwić Radzie wykonywanie jej funkcji ustawowych tj. 
sprawowanie w imieniu  mieszkańców nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni”.  Dwóch 
członków Prezydium ma ścisłe powiązania rodzinne z etatowymi pracownikami Spółdzielni. 
 
Komentarz Redakcji:  Przypominamy  że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 46/2014 
kompletne uchwały Rady Nadzorczej (wraz załącznikami)  mają być opublikowane na stronie 
internetowej Spółdzielni w ciągu 7 dni po odbytym posiedzeniu Rady. Oczekujemy  na publikację.  


