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• uchwała zwiększenia kompetencji zarządu w sprawie uzgodnienia warunków w ramach 
stosunków między pracownikami członkami i nie członkami zarządu, członkami i nie 
członkami spółdzielni. 

• uchwalenie przepisów wewnętrznych, regulamin głosowani, regulamin posiedzenia zarządu 
• art. 12. pkt. 2. Spadkobierca, który nie został członkiem spółdzielni, ma prawo do udziału 

wyrównującego członka, którego członkostwo się skończyło. Dziedzic ma, w celu 
wyegzekwowania swojego prawa obowiązek, dostarczyć kopie aktu notarialnego z 
postępowania spadkowego oraz pisemnie złożyć wniosek o wypłacenie udziału 
wyrównującego. Wypłata takiego udziału nastąpi, zgodnie ze Statutem, do 3 miesięcy po 
odbyciu najbliższego walnego zgromadzenia. 

• art.12. pkt 5. niefinansowy udział majątkowy za Program Vacation nie można w ramach 
odziedziczenia członkowskich praw i obowiązków rozdzielić lub wypłacić w postaci 
środków finansowych. Spadkobierca odziedziczy prawo wynikające z tego programu 
wakacyjnego, z którym dysponuje samodzielnie lub stosunkowo, w zależności od umowy 
między spadkobiercami. Umowę między spadkobiercami oraz to, kto będzie dysponować 
programem wakacyjnym, należy dostarczyć w formie pisemnej. Rozdeliť možno iba 
využívanie výhod vyplývajúcich z tohto programu medzi dedičov. 

• art.12 pkt 6. Członek może podczas członkostwa, na podstawie pisemnej umowy, wskazać 
spadkobiercę swoich wkładów członkowskich oraz praw niefinansowych wynikających z 
Programu Vacation. 

• art.8 pkt 2. W przypadku ukończenia członkostwa najpóźniej do 3 miesięcy po walnym 
zgromadzeniu, które uchwali bilans roczny za rok, w którym członkostwo zanikło, otrzyma 
członek informacje od spółdzielni o wysokości udziału wyrównującego przekazanego do 
wypłacenia, o ile członek ma do niego prawo. Jeśli spółdzielnia nie dotrzyma obowiązku 
informacyjnego, członek ma prawo do udziału wyrównującego. Jednocześnie domaga się 
wypłacenia wkładów członkowskich i wnioskuje o obliczenie udziału wyrównującego i 
określenie jego wysokości. Jeśli spółdzielnia nie udzieli mu tychże informacji, członek 
domaga się obliczenia drogą sądową.  

• art.24 pkt 2 litera k) jest kompetencyjne do rozwiązywania kwestii umówienia warunków w 
pracowniczo – prawnych relacjach pracowników, członków i nie członków zarządu, 
członków i nie członków spółdzielni oraz składać propozycje i uchwalać wewnętrzne 
przepisy spółdzielni.


