
 
STATUT STOWARZYSZENIA 
KOOPERATYWA LUBELSKA 

 
PREAMBUŁA 

 
Stowarzyszenie Kooperatywa Lubelska jest kontynuacją działań nieformalnej grupy Lubelska         
Kooperatywa Spożywcza, powstałej z inicjatywy Fundacji Słoneczny Pokój na początku 2016           
roku. Tworzymy sieć korzystnych obustronnie relacji między lokalnymi ekologicznymi         
rolnikami i producentami a naszymi członkiniami i członkami. Kooperacja umożliwia nam           
dostęp do zdrowych lokalnych produktów żywnościowych oraz kosmetycznych w dobrych          
cenach, a wytwórcom daje rynek zbytu na ich produkty oraz satysfakcję ze swojej pracy.              
Chcemy uczyć i inspirować do bycia świadomym konsumentem, odpowiedzialnym za swoje           
wybory i za środowisko - zarówno międzyludzkie jak i przyrodnicze, którego jesteśmy            
częścią. Zależy nam na propagowaniu  kooperatyzmu i spółdzielczości. Naszym celem jest           
rozwój ekonomii dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej zapewniającej dobrostan         
 ludziom i przyrodzie. 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1  

1. Stowarzyszenie o nazwie „STOWARZYSZENIE KOOPERATYWA     
LUBELSKA” zwane dalej „Kooperatywa Lubelska”, jest dobrowolnym,       
samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia           
7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.                
855 z późn. zm.) przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o działalności pożytku              
publicznego i o wolontariacie” (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z                
późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

2. Terenem działania Kooperatywy Lubelskiej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Siedzibą Kooperatywy Lubelskiej  jest miasto Lublin. 
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

§ 2 

1. Dla realizacji celów statutowych Kooperatywa Lubelska może prowadzić działania  
na terenie innych miast oraz państw, w zgodzie z ich prawem. 

2. Kooperatywa Lubelska może należeć do innych krajowych i międzynarodowych         
organizacji o podobnych celach oraz może z nimi współpracować. 

§ 3 

1. Kooperatywa  Lubelska działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków/członkiń. 



2. Do wykonywania swoich zadań statutowych Kooperatywa  Lubelska może zatrudniać         
pracowników/ce. Członkowie/inie zwyczajni/ne, w tym wybrani/ne do władz mogą być          
zatrudnieni/nione przez Kooperatywę  Lubelską. 
 

§ 4 

Kooperatywa Lubelska ma prawo do używania pieczęci, loga, znaków, sztandaru i barw. 
 
 

ROZDZIAŁ 2 
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 5 

Celami Kooperatywy Lubelskiej są: 
1. Umożliwianie pozyskiwania zdrowej żywności przez członków i członkinie        

Stowarzyszenia oraz beneficjentów jego działań. 
2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy  

i wzajemnej pomocy pomiędzy członkami i członkiniami Kooperatywy Lubelskiej. 
3. Dążenie do gospodarki sprawiedliwej społecznie i ekologicznej poprzez wspieranie         

lokalnych ekologicznych rolników i wytwórców oraz budowanie zaufania poprzez         
bezpośrednią współpracę między producentem  a konsumentem. 

4. Tworzenie środowiska sprzyjającego wzajemnej wymianie kompetencji i twórczej        
współpracy przedstawicieli różnych profesji, integrującego działalność edukacyjną,       
artystyczną, ekologiczną, społeczną i biznesową. 

5. Promocja i organizacja wolontariatu. 
6. Tworzenia alternatywy dla dominującego systemu konsumpcji i produkcji poprzez         

upowszechnianie i rozwój spółdzielczości oraz ekonomii społecznej. 
7. Ochrona środowiska naturalnego, w tym wspieranie technologii pozyskiwania energii  

ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. 
8. Ochrona, odbudowa i kształtowanie europejskiego oraz lokalnego dziedzictwa        

kulturowego. 
9. Ochrona i popularyzacja ginących zawodów, promocja kultury i sztuki ludowej,          

kształtowanie poczucia tożsamości oraz atrakcyjności kulturowej regionu Lubelszczyzny. 
10. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom, przemocy, dyskryminacji oraz wykluczeniu        

społecznemu poprzez kreowanie bezpiecznej przestrzeni twórczej dającej możliwość        
nawiązania głębszej relacji zarówno ze sobą, swoimi potrzebami i zdolnościami jak i z             
innymi ludźmi. 

11. Profilaktyka zdrowotna poprzez promocję zdrowego stylu życia i tradycyjnych metod          
dbania o zdrowie.  

12. Podejmowanie działań na rzecz praw człowieka, równości i demokracji. 



13. Tworzenie lokalnych ekosystemów komfortu opartych na ekonomii wspólnego dobra  
oraz szacunku do zasobów. 

14. Zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form           
współpracy międzypokoleniowej. 

15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
16. Działalność charytatywna. 

 
§ 6  

Kooperatywa Lubelska realizuje swoje cele poprzez: 
1. Zakładanie i prowadzenie niezarobkowych punktów dystrybucji żywności.  
2. Promocję gospodarki opartej na idei ekonomii wspólnego dobra i sprawiedliwości          

społecznej. 
3. Korzystanie z szeroko pojętego języka sztuki oraz jej narzędzi dla realizacji i promocji idei              

zawartych w statucie. 
4. Organizację wszelkich form zajęć i akcji edukacyjnych i artystycznych dla dzieci,           

młodzieży i dorosłych z zakresu: ekologii, szacunku do zwierząt, etycznej rozrywki,           
komunikacji bez przemocy, zdrowego żywienia, praw człowieka, oraz innych społecznie          
ważnych tematów które wpływają na kształt naszego szeroko pojętego ekosystemu. 

5. Działalność popularyzatorską: organizację warsztatów, seminariów, szkoleń, kursów,       
konferencji, staży itp. oraz działalność naukową, publicystyczną, wydawniczą i medialną 

6. Powoływanie i prowadzenie niezarobkowych centrów aktywności społecznej takich jak         
przestrzenie warsztatowe, stołówki, hostele, ośrodki edukacyjne, ośrodki agroturystyczne. 

7. Promocję wegetarianizmu. 
8. Rewitalizację istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury miejskiej/wiejskiej użytecznej        

dla mieszkańców, sprzyjającej aktywności i wypoczynkowi oraz integracji międzyludzkiej; 
9. Działalność edukacyjną na rzecz godnego i szczęśliwego życia oraz rozwoju  

w społeczeństwie otwartym na wszystkie grupy społeczne. 
10. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia, poszukiwania, testowania, wdrażania i promocji          

rozwiązań ułatwiających społecznościom lokalnym i wspólnotom osiągnięcie       
samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach. 

11. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci obozów, kolonii, wyjazdów           
krajoznawczych, festynów, konkursów, oraz wymiany kulturalno-oświatowej; 

12. Bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego, niezgodnego z ich naturą  
i nieetycznego traktowania zwierząt i ludzi, reakcję na wydarzenia związane z takim            
traktowaniem poprzez ich nagłaśnianie, wydawanie publicznych oświadczeń w tych         
sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa. 

13. Monitorowanie działalności władz publicznych w zakresie realizacji celów statutowych         
stowarzyszenia: występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych;          
organizowanie protestów i podejmowanie inicjatyw obywatelskich. 

14. Współpracę z organizacjami o zbliżonych celach: spółdzielniami, organizacjami        
pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, placówkami edukacyjnymi itd. 



15. Rzecznictwo w zakresie realizacji celów statutowych wśród przedstawicieli władz         
ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli. 

16. Wspieranie dystrybucji produktów spożywczych dobrej jakości, sezonowych,       
produkowanych lokalnie i w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska, kupowanych           
bezpośrednio od producentów. 
 

§ 7 

Dla realizacji celów statutowych Kooperatywa Lubelska prowadzi nieodpłatną i odpłatną          
działalność pożytku publicznego. 
 

ROZDZIAŁ 3 
CZŁONKOSTWO W KOOPERATYWIE LUBELSKIEJ 

 

§ 8 

Członkowie/członkinie Kooperatywy Lubelskiej dzielą się na: 

1) Zwyczajnych/e. 

2) Wspierających/e 

§ 9 

Członkiem/inią zwyczajnym/ą Kooperatywy Lubelskiej może zostać każda osoba fizyczna,  
bez względu na narodowość i posiadane obywatelstwo, która: 

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2) Akceptuje i chce wspierać cele Kooperatywy Lubelskiej. 

3) Nie została pozbawiona praw publicznych. 

4) Wyraziła wolę przystąpienia do Kooperatywy Lubelskiej poprzez złożenie pisemnej         
deklaracji, akceptując tym samym postanowienia niniejszego statutu.  
 

§10 

Członkowie/członkinie zwyczajni/e Kooperatywy Lubelskiej mają prawo do: 
1) Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz  

2) Udziału w Walnych Zgromadzeniach Kooperatywy Lubelskie, na których mogą: 

a) uczestniczyć w głosowaniach. 

b) zabierać głos w dyskusji. 

c) zgłaszać wnioski i projekty uchwał. 



d) zgłaszać postulaty i opinie dotyczące działalności Kooperatywy Lubelskiej i jej          
władz. 

3)  Składania wniosków wraz z uzasadnieniem do Komisji Rewizyjnej o: 

a) odwołanie członka/członkini organów Kooperatywy Lubelskie, jeśli ten/ta w        
sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, działa niezgodnie  
z postanowieniami Statutu, wewnętrznymi regulacjami lub na szkodę        
Kooperatywy Lubelskiej; 

b) stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez organy Kooperatywy       
Lubelskiej; 

c) sporządzenie wykładni Statutu lub innych wewnętrznych regulacji Kooperatywy        
Lubelskiej 

d) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – przeciwko członkowi/ini, który/a       
sposób rażący narusza zasady etyki stowarzyszenia, ogólnie przyjęte zasady         
współpracy lub działa na szkodę Kooperatywy Lubelskiej; 

e) wszczęcie postępowania antydyskryminacyjnego – przeciwko członkowi/ini,      
który/a dopuszcza się zachowań dyskryminacyjnych wobec innych       
członków/członkiń Kooperatywy Lubelskiej; 

f) rozpatrzenie odwołania od uchwał organów Kooperatywy Lubelskiej w sprawach          
indywidualnych. 

4)   Podejmowania inicjatyw w ramach działalności Kooperatywy Lubelskiej.  

5) Mają prawo do wglądu do wszystkich uchwał, dokumentów i sprawozdań z działalności             
władz Kooperatywy Lubelskiej. 

§ 11 

Członkowie/członkinie zwyczajni/e mają obowiązek: 
1) Przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał Kooperatywy Lubelskiej. 

2) Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Kooperatywy Lubelskiej. 

3) Uiszczenia składki członkowskiej według zasad określonych przez Zarząd oraz  
w wysokości i częstotliwości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 
 

§ 12 

Członkiem/nią wspierającym/ą Kooperatywy Lubelskiej może być każda osoba fizyczna         
osoba prawna, która akceptuje i chce wspierać cele Kooperatywy Lubelskiej merytorycznie,           
materialnie i finansowo, która złożyła pisemną deklarację wspierania Kooperatywy         
Lubelskiej. 
 

§ 13 



1. Członkowie/ członkinie wspierający/e mają prawo do: 

1) Udziału w Walnych Zgromadzeniach  z głosem doradczym. 

2) Ogłaszania publicznie swojego członkostwa wspierającego w Kooperatywy 
Lubelskiej. 

3) Zgłaszania postulatów i opinii dotyczących działalności Kooperatywy Lubelskiej i jej 
władz. 

2. Członkowie/ członkinie wspierający/e nie mają prawa do: 

1) Czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Kooperatywy Lubelskiej. 

2) Uczestniczenia w głosowaniach podczas Walnych Zgromadzeń  
 

§14 

Członkowie/członkinie wspierający/e mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego       
Statutu oraz uchwał Kooperatywy Lubelskiej w zakresie, który ich dotyczy. 
 

§ 15 

1. Członków/członkinie zwyczajnych/e oraz wspierających/e przyjmuje uchwałą Zarząd       
Kooperatywy Lubelskiej, nie później niż 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej. 

 
2. W przypadku, gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, pisemna deklaracja jest           

składana przez osoby upoważnione do reprezentacji danej organizacji lub instytucji. 
 

§ 16 

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające wygasza uchwałą Zarząd Kooperatywy Lubelskiej 
w sytuacji, gdy: 

1) Członek/ini dobrowolnie na piśmie zgłosi Zarządowi chęć wystąpienia z Kooperatywy          
Lubelskiej. 

2) Członek/ini nie przestrzega niniejszego Statutu lub uchwał władz Kooperatywy         
Lubelskiej lub też działa na szkodę Kooperatywy Lubelskiej. 

3) Członek/ini zostaje pozbawiony praw publicznych. 

4) Zgłoszona zostaje śmierć członka/członkini. 

5) Następuje rozwiązanie Kooperatywy Lubelskiej. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 
WŁADZE KOOPERATYWY LUBELSKIEJ 



 

§ 17 
 

Władzami Kooperatywy Lubelskiej są: 
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 

 

§ 18 

1. Kadencja organów Kooperatywy Lubelskiej pochodzących z wyboru trwa 2 lata. 

2. Członkowie/członkinie władz Kooperatywy Lubelskiej pochodzących z wyboru nie mogą         
sprawować swoich funkcji w jednym organie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje. 
 

                                                                        §19 

Członek/ini zwyczajny/a może pełnić jednocześnie funkcję wyłącznie w jednym organie          
władz Kooperatywy Lubelskiej pochodzących z wyboru. 
 

                                                      § 20 
1. Wszystkie władze Kooperatywy Lubelskiej działają kolegialnie i podejmują decyzje  

w formie uchwał, o ile Statut nie stanowi inaczej. 
 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w        

głosowaniach jawnych, w obecności co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, o ile            
Statut nie stanowi inaczej.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby           
przewodniczącej obradom. 

 
3. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia zwoływane          

jest ono po raz drugi a uchwały w takim przypadku zapadają bezwzględną większością             
głosów, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania , o ile Statut nie stanowi              
inaczej.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom 

 
4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w          

głosowaniach jawnych, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o           
ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby             
przewodniczącej obradom. 

 
                                                                        § 21 



Uchwały podejmowane przez władze Kooperatywy Lubelskiej ogłaszane są na platformie          
komunikacji wewnętrznej Kooperatywy Lubelskiej najpóźniej 7 dni po ich przyjęciu.          
Uchwały są dostępne przez cały okres ich obowiązywania. 

 § 22 

Każdy organ władz Kooperatywy Lubelskiej zobowiązany jest do uchwalenia Regulaminu          
określającego organizację i tryb prac, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 
 

 § 24 

Zarząd ma prawo wnioskować do Komisji Rewizyjnej o: 
1) Sporządzenie wykładni Statutu lub innych wewnętrznych regulacji Kooperatywy        

Lubelskiej. 

2) Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. 
 

 § 25 

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym podczas            
Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może zdecydować o tajności tych głosowań.          
W skład organów Kooperatywy Lubelskiej wchodzą po kolei członkowie/członkinie,         
którzy/re uzyskali najwyższą liczbę głosów aż do zapełnienia limitu miejsc w organach. 
 

 § 26 

1. W sytuacji zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji             
uzupełnienie ich składu może nastąpić drogą kooptacji do czasu wyborów uzupełniających na            
Walnym Zgromadzeniu. 
 
2. Kooptacji dokonują pozostali/łe członkowie/członkinie odpowiedniego organu, po        
uprzednim zgłoszeniu się kandydatów/ek. W tym trybie można powołać nie więcej niż            
połowę składu organu. 
 
3. W przypadku zmiany składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nowo wybrane            
osoby działają do dnia zakończenia kadencji, na którą zostali/ły wybrani/ne ich           
poprzednicy/czki. 
 

WALNE ZGROMADZENIE 
 

§ 27 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Kooperatywy Lubelskiej. 

                                                             § 28 

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 



1) z głosem stanowiącym – członkowie/członkinie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym – członkowie/członkinie wspierający i zaproszeni goście. 

 
                                                               § 29  
 

1. Walne Zgromadzenie Kooperatywy Lubelskiej zwoływane jest przez Zarząd z własnej          
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10%           
członków/członkiń zwyczajnych.  

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz na pół roku.  
3. Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia muszą być ogłoszone z przynajmniej          

dwutygodniowym wyprzedzeniem.  
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 20 ust.2 
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od            

pierwszego terminu –bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.  
4. Planowany porządek obrad wraz z najważniejszymi załącznikami w postaci projektów          

kluczowych uchwał, planu i rozliczenia finansowego muszą być ogłoszone         
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 
 § 30  

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie, w          

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej 
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków/członkiń zwyczajnych. 
4) W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie             

winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienie (złożenia)              
odpowiedniego wniosku (żądania Zarządowi. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których           
zostało zwołane.  

§ 31 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 

1) Wybieranie i odwoływanie członków/członkiń Zarządu, Komisji Rewizyjnej . 

2) Ustalanie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przyjmowanie sprawozdań z 
działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium 
członkom/członkiniom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

3) Uchwalanie wysokości i częstotliwości składki członkowskiej lub wpisowego.  

4) Przyjmowanie planu i sprawozdania finansowego Kooperatywy Lubelskiej. 

5) Podejmowanie uchwał dotyczących długoterminowych kierunków działalności  oraz 
inicjatyw Kooperatywy Lubelskiej.  



6)  Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków/członkinie 
Kooperatywy Lubelskiej lub jego władze, 

7) Przyjmowanie Regulaminu określającego organizację, tryb prac oraz zakres 
kompetencji Uchwalanie zmian w Statucie. 

8)  Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

9)  Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

10) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu, likwidacji i sposobach podziału majątku 
Kooperatywy Lubelskiej 

 

 

ZARZĄD 

§ 32 

   Zarząd składa się z minimum 3 członków/iń zwyczajnych. Ostateczna decyzję o liczebności 
organu podejmuje Walne Zgromadzenie. 

 

§ 33  

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:  

1) Kierowanie działalnością Kooperatywy Lubelskiej zgodne z postanowieniami 
niniejszego Statutu oraz rekomendacjami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,  w tym: 

a) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia  

            b) Sporządzenie wzoru deklaracji członkowskiej. 

            c)  Przyjmowanie, skreślanie i ewidencjonowanie członków/członkiń Kooperatywy 
Lubelskiej. 

d) Zwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń. 

 e) Zarządzanie komunikacją wewnętrzną Kooperatywy Lubelskiej. 

f) Powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie jednostek terenowych Kooperatywy 
Lubelskiej.  

2) Realizowanie celów statutowych Kooperatywy Lubelskiej. 

 3) Zarządzanie majątkiem i finansami Kooperatywy Lubelskiej, w tym:  

a) przygotowanie propozycji wysokości i częstotliwości składek lub wpisowego. 

 b) przygotowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektu planu 
finansowego Kooperatywy Lubelskiej.  



c) bieżące zarządzanie majątkiem i finansami w zgodzie z przyjętym planem 
finansowym.  

d) zatrudnianie pracownic/ków Kooperatywy Lubelskiej. 

 e) przygotowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania 
finansowego z działalności Kooperatywy Lubelskiej. 

 4) Reprezentowanie Kooperatywy Lubelskiej na zewnątrz.  

5) Kierowanie działaniami promocyjnych 

6) zatwierdzanie regulaminów władz Kooperatywy Lubelskiej; 

7) uchwalanie innych regulaminów przewidzianych w statucie, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie i 
wykluczanie), 

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków,  

12) ustalanie zasad ściągalności składek członkowskich. 

                                                                      § 34 

Zarząd może powoływać grupy robocze wspomagające go w realizacji celów statutowych           
oraz obowiązków organizacyjnych.  

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 członków/iń           
zwyczajnych. Ostateczną decyzję o liczebności organu podejmuje       
Walne Zgromadzenie Kooperatywy Lubelskiej. 
2. Członkowie/inie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w        
związku małżeńskim,  
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa       
lub podległości służbowej z członkami/członkiniami Zarządu. 

 
 

§ 36 

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

1) Sprawowanie kontroli nad działaniami organów Kooperatywy Lubelskiej, w tym 



a) Przeprowadzanie ewaluacji i opiniowanie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy  oraz na 
zakończenie kadencji działań podejmowanych przez organy Kooperatywy Lubelskiej.  

b) Wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium członkom/członkiniom 
Zarządu Kooperatywy Lubelskiej.  

c) Kontrola ważności podejmowanych przez organy Kooperatywy Lubelskiej uchwał.  

d) Uchylanie uchwał organów Kooperatywy Lubelskiej w przypadku,  gdy są 
niezgodne ze Statutem.  

e) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych organów Kooperatywy Lubelskiej  

f) Dokonywanie wykładni Statutu oraz uchwał organów Kooperatywy Lubelskiej.  

2) Rozpatrywanie wniosków wpływających od członków/członkiń Kooperatywy 
Lubelskiej wynikających z ich praw określonych niniejszym Statutem.  

3) Archiwizowanie podjętych uchwał wszystkich organów Kooperatywy Lubelskiej.  

4) kontrolowanie działalności finansowej Kooperatywy Lubelskiej, 

5)  zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia 
niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo 
żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 37  

 
W przypadku, kiedy Komisja Rewizyjna uzna za poprawny i zasadny wniosek o odwołanie             
członka/członkini Zarządu, zobowiązana jest do niezwłocznego zawnioskowania do Zarządu         
o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu poddania pod głosowanie uchwały o odwołaniu            
tej osoby. 
 

  § 38 

1. Komisja Rewizyjna ma obowiązek: 
1) Rozpatrzyć wniosek członka/ini Kooperatywy Lubelskiej nie później niż 30         

dni od jego wpłynięcia; 
2) Poinformować wnioskodawcę o decyzji odnośnie wniosku nie później niż 1          

dzień po jego rozpatrzeniu; 
3) Upublicznić decyzję odnośnie wniosku na platformie komunikacji       

wewnętrznej Kooperatywy Lubelskiej nie później niż 7 dni po jego          
rozpatrzeniu; 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 
posiedzeniach Zarządu.  



3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Kooperatywy Lubelskiej. 

 

ROZDZIAŁ 5 
MAJĄTEK I FUNDUSZE KOOPERATYWY LUBELSKIEJ 

§ 39  

1.  Na majątek Kooperatywy Lubelskiej składają się nieruchomości, ruchomości, 
prawa majątkowe i niemajątkowe, środki finansowe oraz wpływy z własnej 
działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z wymogami przepisów 
obowiązującego prawa.  

2.   Majątek Kooperatywy Lubelskiej powstaje z: 

1) Składek członkowskich. 

2) Wpisowego. 

3) Darowizn, spadków i zapisów. 

4) Subwencji, dotacji i grantów. 

5) Dochodów z majątku Kooperatywy Lubelskiej, zgodnie z obowiązującymi        
przepisami prawa. 

6) Zbiórek publicznych. 

 

                                                                        § 40 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Kooperatywy         
Lubelskiej podejmuje Zarząd Kooperatywy Lubelskiej. 

2. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kooperatywy           
Lubelskiej upoważnionych jest dwóch dowolnych członków Zarządu 
 
                                                                       § 41 

W ramach działalności Kooperatywy Lubelskiej zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do           
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy           
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii            
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są            
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",  
2) przekazywania jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz            
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli               
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że Walne           
Zgromadzenie w konkretnych sytuacjach postanowi inaczej.  



3) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich i osób trzecich  po cenach 
wyższych niż rynkowe. 
 
 
 

ROZDZIAŁ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  § 42 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają uchwały organów          
Kooperatywy Lubelskiej oraz przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
  

  § 43 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub zmian w Kooperatywie Lubelskiej podejmuje  
Walne Zgromadzenie: 

1) Zwołane w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co          
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2) Zwołane w drugim terminie większością 2/3 głosów przy obecności co          
najmniej 30% uprawnionych do głosowania. 
 

  § 44 

.  
1. Uchwała o rozwiązaniu Kooperatywy Lubelskiej określa sposób likwidacji Stowarzyszenia         

oraz przeznaczenie jego majątku i funduszy. 
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Kooperatywy Lubeskiej, nie         

uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7           
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Nr 79, poz 855 z               
późniejszymi zmianami) 

 

 

 
 


