
Dotyczy Komunikatu Zarządu z dnia 09.12.2013r., który 
otrzymaliśmy do skrzynek pocztowych i umieszczono na stronie 
www Spółdzielni !!! 
 
                         Szanowni Państwo, Członkowie SMK ! 
 
          Pragniemy zwrócić uwagę Państwa, iż Zarząd w komunikacie nie odniósł się do cytatu z 
pisma Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego przysłanego do wiadomości naszej Spółdzielni, a który to cytat nam 
przekazuje na kanwie którego komunikuje się z nami.   
Kierujemy Państwa uwagę na bardzo ważną informację przekazaną przez Sąd Rejestrowy!  A 
mianowicie, Sąd informuje nas w przekazanym przez Zarząd cytacie, że rozstrzygnięcia 
zgodności uchwał ze statutem  dokonuje Sąd wyrokiem stwierdzającym nieważność tych uchwał. 
Wyrok Sądu stwierdzający nieważność uchwał Rady Nadzorczej nr 01/11/2112 i 04/11/2012 z 
dn. 13.11.2012r. jest podstawą do wykreślenia z Rejestru Sądowego obecnego Prezesa i Członka 
Zarządu - osób powołanych nieważnymi uchwałami Rady, bo przecież niezgodnymi z zapisami 
naszego Statutu. 
 
Wszystkie inne informacje, przekazane w Komunikacie, mają na celu odwróceniem uwagi 
członków od, tej najważniejszej i zasadniczej, kwestii przekazu Sądu, a nie "zwróceniem uwagi" 
na nią  jak sugeruje Zarząd ! 
 
Powtarzane kłamstwa, nie po raz pierwszy, że lustracja problemowa nie stwierdziła niezgodności 
z prawem tych uchwał - dotyczących zmian w składzie Zarządu – mijają się z prawdą, bo 
wnioski z lustracji nakazują Radzie Nadzorczej w "trybie odwrotnym" tzn. natychmiast  
"dostosować Regulamin i skład Zarządu do zgodności ze statutem" (wniosek nr 2) i 
"bezwzględnie przestrzegać statutowy wymóg stworzenia składu osobowego Zarządu w drodze 
konkursu" (wniosek nr 3).  
 
Natomiast, przekazywanie nam, że "żaden Sąd nie stwierdził niezgodności z prawem tych 
uchwał" jest pomyleniem pojęć - tu chodzi o nieważność a nie niezgodność uchwał z prawem, bo 
uważamy, że ta jest poza wszelką wątpliwością!  Wystarczy, że Sąd stwierdzi nieważność 
uchwał,  co będzie podstawa do zmian  w Rejestrze Sądowym -  Sąd wyrejestruje Członków 
Zarządu: obecnego  Prezesa i jednego członka Zarządu. 
 
Zarząd w Komunikacie zapewnia, że szanuje nasze  uwagi, nawet te krytyczne.  Prosimy 
uszanować i tą powyższą  
 
                                                         Zastanówmy się wszyscy nad komunikatem 
Zarządu.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                
Grupa członków Spółdzielni.  
     


