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STATUT
KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO
SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH

I Nazwa, siedziba, teren działania, cel i zakres działania
§1
Związek nosi nazwę "Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni
Niewidomych" zwany dalej Związkiem, jego siedzibą jest m. st. Warszawa, a terenem
działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Celem Związku jest pomoc i ułatwianie zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich zadań
statutowych oraz inspirowanie współdziałania Spółdzielni dla ich rozwoju i integracji.
§3
1. Związek może tworzyć oddziały i agendy na terenie całego kraju.
2. Związek może być członkiem krajowych organizacji i stowarzyszeń, których statuty
przewidują działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności ich
zatrudnienia.
3. Związek może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących.
4. Związek może być również członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego oraz
członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się
sprawami zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
§4
1. Do zadań Związku należy podejmowanie i wykonywanie wszelkich prac i czynności,
zmierzających do realizacji swoich celów.
2. W szczególności Związek:
1) przedstawia organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego
postulaty i wnioski zrzeszonych spółdzielni oraz informuje te spółdzielnie
o podjętych w tych sprawach decyzjach,
2)
podejmuje
stosowne
działania
w
celu
ochrony
interesów
spółdzielni inwalidów i niewidomych,
3) przeprowadza lustrację spółdzielni,
4) prowadzi dla spółdzielni działalność instruktażową, doradczą i konsultacyjną
w szczególności w zakresie :
a) doradztwa w sprawach rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
b) doradztwa ekonomiczno-finansowego,
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c) doradztwa prawnego i pomocy prawnej,
d) pomocy w wyborze najaktywniejszych rozwiązań organizacyjnych
i gospodarczych oraz form i metod zarządzania spółdzielnią,
e) opracowuje informacje i analizy dla potrzeb zrzeszonych spółdzielni,
5) organizuje działalność szkoleniową, wydawniczą dla potrzeb spółdzielni,
6) współpracuje z ogólnopolskimi organizacjami związkowymi działającymi
w spółdzielczych zakładach pracy chronionej,
7) współpracuje z organizacjami sportowymi oraz inicjuje formy wychowania
fizycznego, sportu i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
8) udziela pomocy w organizacji i prowadzeniu ośrodków rehabilitacyjnowypoczynkowych,
turnusów
rehabilitacyjno-usprawniających
dla
osób
niepełnosprawnych,
9)
wspiera organizacyjnie nowo powstające spółdzielnie,
10)
udziela
pomocy
spółdzielniom
w
uzyskaniu
przez
nie
statusu
zakładu pracy chronionej,
11) udziela pomocy w organizowaniu wzajemnej informacji i doświadczeń między
spółdzielniami,
12)
udziela
pomocy
spółdzielniom
w
nawiązywaniu
współpracy
z zagranicą i podejmuje inicjatywy w tym zakresie szczególnie w odniesieniu do
działalności gospodarczej,
13) wykonuje inne zadania wynikające z potrzeb spółdzielni inwalidów i niewidomych.
14) Związek może prowadzić działalność gospodarczą na rzecz swoich członków.
15) Związek może prowadzić badania sprawozdań finansowych.
II. Członkowie Związku
§5
Zrzeszanie się w Związku jest dobrowolne. Członkami Związku mogą być spółdzielnie
inwalidów i spółdzielnie niewidomych oraz spółdzielcze zakłady pracy chronionej zwane
dalej spółdzielniami.
§6
1. Spółdzielnia staje się członkiem Związku z chwilą przyjęcia jej na członka przez Radę
Związku na podstawie złożonej deklaracji pisemnej. Uchwałę o przyjęciu Rada Związku
podejmuje na najbliższym posiedzeniu Rady.
2. O uchwale o przyjęciu członka oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia. Związek
zawiadamia ubiegającą się o przyjęcie spółdzielnię w ciągu dwóch tygodni od daty
powzięcia uchwały przez Radę Związku. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno
zawierać uzasadnienie.
3. Spółdzielni nie przyjętej na członka Związku przysługuje prawo pisemnego odwołania do
najbliższego Zjazdu Delegatów Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz
z uzasadnieniem.
§7
1. Spółdzielnia przystępująca na członka obowiązana jest zdeklarować wpis w kwocie
500 PLN. Wpis płatny jest w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia na członka.
2. Wpłacony wpis nie podlega zwrotowi.
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§8
Członkowie Związku mają prawo:
1) korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu, lustracji i innych usług i świadczeń
Związku w granicach jego statutowej działalności,
2) brania udziału przez swoich przedstawicieli w Zjeździe Delegatów i przejawiania swej
woli we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad,
3) otrzymywania informacji o bieżących pracach Rady i Zarządu Związku, a także
o sposobie realizacji uchwał Zjazdu Delegatów,
4) zgłaszania wniosków i opinii w przedmiocie działalności Związku i uzyskiwania
informacji o sposobie ich załatwiania, a także brania udziału przez swych przedstawicieli
w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych z inicjatywy Związku lub jego
członków.
§9
Członkowie mają obowiązek:
1) przestrzegania w swojej działalności przepisów prawa i stosowania się do postanowień
statutu Związku, uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Związku w sprawach organizacyjnych
i majątkowych Związku,
2) stosowania się do uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Związku
w
sprawach
organizacyjnych i majątkowych Związku,
3) poddawania się lustracji,
4) wpłacania wpisowego,
5) terminowego wpłacania składek na wykonanie zadań Związku,
6) zawiadamiania Związku o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
§10
Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia spółdzielni ze Związku w trybie określonym w § 11 statutu,
2) wykreślenia z rejestru członków gdy spółdzielnia zalega z opłatą należnych składek za czas
dłuższy niż 2 okresy płatności.
3) wykluczenia spółdzielni z przyczyn określonych w § 12 statutu,
4) skreślenie z rejestru członków w przypadku wykreślenia spółdzielni z rejestru sądowego.
§11
Spółdzielnia może wystąpić ze Związku na koniec danego roku kalendarzowego
z uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Do wypowiedzenia Spółdzielnia
obowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia o wystąpieniu ze Związku.
§12
Spółdzielnia może być wykluczona ze Związku uchwałą Rady Związku z powodu:
1) odmowy poddania się lustracji,
2) rażącego naruszenia postanowień statutu Związku.
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§ 13
1. Spółdzielni wykluczonej lub wykreślonej z rejestru członków przysługuje prawo
pisemnego odwołania do najbliższego Zjazdu Delegatów Związku w terminie 30 dni od
daty otrzymania uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem.
2. Spółdzielnia dobrowolnie występująca ze Związku, lub wykreślona z rejestru członków,
może być ponownie przyjęta do Związku.
§14
Związek może współpracować z zakładami pracy chronionej o innej niż spółdzielcza
formie własności.
III. Majątek, fundusze Związku
§15
Majątek Związku składa się z:
1) składników majątkowych przekazanych przez likwidatorów likwidowanych jednostek
organizacyjnych spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych.
2) wpłat z tytułu wpisowego i składek,
3) darowizn osób prawnych i fizycznych.
§16
Związek tworzy następujące-fundusze:
1) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, darowizn, nadwyżki
między pobranymi składkami, a kosztami utrzymania Związku oraz dochodów
uzyskiwanych z innych źródeł,
2) fundusze specjalne, których źródło tworzenia i zasady gospodarowania określają uchwały
Zjazdu Delegatów oraz na podstawie umowy cywilno - prawnej zawieranej między
Związkiem a poszczególnymi członkami Związku.
§17
1. Wysokość składki na wykonanie zadań Związku ustala Rada Związku.
2. Rada Związku może dokonywać zmiany wysokości składki oraz jej zawieszania na okres
nie dłuższy aniżeli 6 miesięcy.
IV. Organy Związku

§18
Organami Związku są:
1. Zjazd Delegatów,
2. Rada,
3. Zarząd.
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ZJAZD DELEGATÓW
§19
1. Zjazd Delegatów jest najważniejszym organem Związku. Może on podejmować uchwały
we wszystkich sprawach Związku objętych porządkiem obrad.
2. Do właściwości Zjazdu Delegatów należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i podejmowanych uchwal co do
wniosków Rady, Zarządu, członków Związku w tych sprawach,
2) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i podziału Związku oraz jego
likwidacji,
3) uchwalenie zmiany statutu,
4) określenie źródeł i przeznaczenia funduszy specjalnych oraz zasad gospodarowania nim.
5) wybór i odwołanie członków Rady Związku i ich zastępców,
6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Związku oraz odwoływanie członków
Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium jeżeli Zjazd Delegatów tak
postanowił,
7) udzielenie absolutorium Radzie Związku,
8) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów,
9) uchwalanie regulaminu Rady Związku,
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęcia na członka Związku i w sprawach
o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków.
§20
1. Delegatami na Zjazd są delegaci zrzeszonych spółdzielni wybierani spośród członków
spółdzielni przez walne zgromadzenie w liczbie jeden delegat z każdej spółdzielni.
2. Na zasadach i w trybie określonym w ust l spółdzielnie wybierają jednego zastępcę
delegata.
3. W wypadku gdy delegat nie może wziąć udziału w Zjeździe, powinien on lub
spółdzielnia, która jest członkiem powiadomić o tym na piśmie Związek, podając
równocześnie dane personalne zastępcy delegata który w jego miejsce weźmie udział
w Zjeździe.
4. Delegat bierze udział w Zjeździe tylko osobiście. Każdy delegat ma jeden głos.
§21
1. Delegaci na Zjazd i ich zastępcy wybierani są na okres czterech lat z tym, że mandaty ich
wygasają z dniem ogłoszenia uchwały o zwołaniu następnego zwyczajnego Zjazdu
Delegatów.
2. Przed upływem okresu wymienionego w ust l mandat delegata wygasa wskutek
rezygnacji, odwołania przez organ, który go wybrał, śmierci delegata lub utraty
członkostwa w spółdzielni zrzeszonej w Związku. W przypadku wygaśnięcia mandatu
delegata, jeśli nie został w jego miejsce wybrany nowy delegat, stosuje się odpowiednio
§ 20 ust. 3.
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§22
l. W Zjeździe Delegatów uczestniczą członkowie Rady i Zarządu Związku oraz mogą
uczestniczyć zaproszeni goście.
2. Osoby wymienione w ust. l, jeżeli nie są delegatami, nie mają prawa głosu.
§23
1. Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku co cztery lata nie później niż
w ciągu miesiąca przed upływem tego okresu.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany ponadto przez Zarząd Związku
z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku także na żądanie Rady i 1/10
ogółu członków Związku. Takie żądanie powinno być złożone na piśmie z oznaczeniem
spraw które mają być objęte porządkiem obrad.
4. W przypadku wskazanym w ust 3 Zjazd należy zwołać w takim terminie, aby mógł się
odbyć w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia żądania. Jeżeli nie uczynił tego
Zarząd, Zjazd zwołuje Rada.
§24
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Zarządu Związku powinien
zawiadomić członków i delegatów na Zjazd co najmniej na cztery tygodnie przed
terminem Zjazdu.
2. Termin zawiadomienia o Zjeździe delegata nie ma zastosowania do zastępców delegata
który wszedł w miejsce delegata w takim czasie, że zachowanie terminu określonego
w ust. l nie było możliwe.
§25
1. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu Delegatów może żądać każdy, kto w myśl
§ 23 ust 3 uprawniony jest do żądania zwołania Zjazdu Delegatów.
2. O uzupełnienie porządku obrad Zarząd Związku zawiadamia na piśmie członków
i delegatów nie później niż na tydzień przed terminem Zjazdu.
§ 26
Zjazd Delegatów otwiera przewodniczący Rady Związku lub jego zastępca, który
przeprowadza wybór przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zjazdu.
Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Zjazdu.
§27
1. Zjazd Delegatów może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad. Ograniczenie to nie dotyczy odwoływania członków Zarządu, którym Zjazd nie
udzielił absolutorium.
2. Zjazd może większością głosów zmienić kolejność porządku obrad nie może jednak
uzupełnić porządku obrad innymi sprawami.
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3.

Zjazd zdolny jest do podejmowania uchwał pod warunkiem prawidłowego
zawiadamiania delegatów o terminie i miejscu jego odbycia.
4. Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością
głosów niezależnie od ilości delegatów uczestniczących Zjeździe.
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6. W sprawach wyborów i odwołania członków Rady, głosowanie jest tajne.
§28
1. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący i sekretarz Zjazdu.
2. Procedurę obrad Zjazdu Delegatów określa regulamin Zjazdu.
§29
Odpisy uchwał Zjazdu Delegatów, Zarząd Związku przekazuje zrzeszonym spółdzielniom
najdalej w terminie czterech tygodni od daty zakończenia obrad Zjazdu.

RADA
§ 30
Rada Związku jest organem nadzoru i stanowienia, kontroluje działalność Związku i pracę
Zarządu oraz czuwa nad właściwym wykonaniem zadań statutowych Związku.
§31
l. Do zakresu działania Rady Związku należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych programów działalności Związku w okresach między Zjazdami
Delegatów.
2) uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych Związku oraz rozliczenie
i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z ich wykonania,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
4) podejmowanie uchwal w sprawach skreślenia i wykluczania członków Związku
oraz w sprawie przyjęcia na członka Związku,
5) nadzór i kontrola działalności Związku oraz czuwanie nad realizacją uchwał Zjazdu
Delegatów i Rady Związku,
6) wybór i odwoływanie członków Zarządu Związku w tym prezesa i jego zastępców,
7) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,
8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku,
9) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku,
10) składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności, a także
odpowiednich wniosków,
11) zatwierdzanie instrukcji określających rodzaje i zakres lustracji zrzeszonych
spółdzielni
oraz czas trwania lustracji, obowiązków lustratora, sposobów przeprowadzania lustracji
oraz sporządzania protokołu polustracyjnego,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do organizacji krajowych
i zagranicznych oraz występowania z nich,
7
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13) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Związkiem a członkami jego Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych
czynnościach. Do reprezentowania Związku wystarczy dwóch członków Rady przez nią
upoważnionych,
14) uchwalanie regulaminu Prezydium Rady i Komisji Rady oraz zatwierdzanie
regulaminu Zarządu.
2. Rada w wyniku przeprowadzonych kontroli, rozpatrzenia sprawozdania Zarządu lub
skarg i zażaleń na działalność Zarządu, może wydawać Zarządowi stosowne zalecenia.
Zarząd powinien powiadomić Radę o sposobie wykonania zaleceń w terminie przez
Radę określonym.
3. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu Związku wszelkich sprawozdań
i wyjaśnień, przeglądać dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Związku
i kontrolować jego działalność.
§ 32
1. Rada Związku składa się z 3-7 członków.
2. Zjazd Delegatów Związku wybiera członków Rady
delegatów na Zjazd w głosowaniu tajnym spośród
kandydatów.

i Zastępców spośród
nieograniczonej liczby

3. Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę określającą maksymalną liczbę członków Rady
Związku w najbliższej kadencji.
4. Członkami Rady zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby
głosów, z których przynajmniej jeden kandydat zajmowałby miejsce mandatowe.
Przewodniczący Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyborów dodatkowych spośród tych
kandydatów do Rady, którzy uzyskali taką samą ilość głosów.
5.

Zjazd Delegatów Związku wybiera spośród delegatów 2 zastępców członków Rady,
w sposób określony w ust 3 i 4.

6. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady, na jego miejsce w skład Rady wchodzi
zastępca członka Rady, który uzyskał największą ilość głosów.
§33
1. Kadencja Rady trwa przez cztery lata. Okres ten liczy się od dnia wyboru członków Rady
przez Zjazd Delegatów Związku i trwa do dnia wyboru przez Zjazd Delegatów
członków Rady następnej kadencji.
2. Mandat członka Rady jest ważny przez okres kadencji Rady.
3. Postanowienia ust l i 2 stosuje się odpowiednio do zastępców członków Rady.
4. Utrata mandatów następuje wskutek:
1) odwołania członka Rady większością 2/3 głosów przez Zjazd Delegatów,
8
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2) zrzeczenia się mandatu przez członka Rady,
3) utraty członkostwa w spółdzielni zrzeszonej w Związku,
4) śmierci członka Rady.
5. Zrzeczenie się mandatu jest skuteczne z chwilą powzięcia o tym wiadomości przez
Związek.
6. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada.
§34
l. Posiedzenia Rady odbywają się raz na kwartał.
Zwołuje i prowadzi przewodniczący lub jego zastępca podając jednocześnie porządek
obrad. Ponadto posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek Prezydium Rady lub
na wniosek Zarządu Związku, a także na wniosek co najmniej 3 członków. Rady
w terminie 4 ty godni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście
i uczestniczą przedstawiciele tych zrzeszonych spółdzielni, których odwołanie lub wnioski
są przedmiotem rozpatrzenia.
3. Osoby wymienione w ust. 2 nie maja prawa głosowania.
4. Do ważności uchwał Rady, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady
w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały zapadają zwykłą większością
głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Wybór i odwołanie prezesa Zarządu
i zastępców prezesa Zarządu Związku następuje w głosowaniu tajnym kwalifikowaną
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
§35
1. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący
Komisji Rady, o ile takie Komisje zostały powołane.

stałych

2. W okresach między posiedzeniami Rady, Prezydium jest uprawnione do dokonywania
czynności i podejmowania uchwał w sprawach:
1) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów
Związku i poszczególnych jego członków,
2) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
3) podejmowania uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Związkiem, a członkiem Zarządu Związku oraz reprezentowania Związku przy tych
czynnościach.
§36
1. Rada może powołać ze swego grona komisje stałe lub czasowe.
2. Prezydium Rady może upoważnić komisje stałe do powoływania rzeczoznawców spoza
grona członków Rady.
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3. Zasady i tryb działania Rady, Prezydium Rady oraz jej komisji określa regulamin Rady.
4. Rada przy powoływaniu komisji czasowych określa ich zadania, skład i okres
działalności.
ZARZĄD
§37
1. Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym
organom Związku, należy do Zarządu.
§38
1. Ustanawia się zarząd jednoosobowy-Prezesa Związku.
2. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę.
§ 39
Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie wszystkimi sprawami Związku
w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz zgodnie z uchwałami Zjazdu
Delegatów i Rady.
W szczególności do zadań Zarządu należy:
1. Realizacja uchwalonych przez Zjazd Delegatów programów działalności Związku
i wykonywanie innych uchwał Zjazdu oraz Rady.
2. Podejmowanie dyspozycji majątkowych i finansowych w ramach rocznego preliminarza
budżetowego Związku.
3. Organizowanie wykonywania lustracyjnych funkcji Związku oraz innych jego
statutowych zadań wobec zrzeszonych spółdzielni.
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz projektu preliminarza
budżetowego.
5. Zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania Rady, Prezydium Rady
i komisji.
6. Przygotowywanie i zwoływanie Zjazdów Delegatów.
7. Administrowanie majątkiem Związku.
8. Występowanie w imieniu Związku wobec władz, instytucji i innych organizacji
krajowych i zagranicznych.
9. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w granicach określonych uchwałami Zjazdu
Delegatów.
10.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, statutu oraz uchwał
Zjazdu Delegatów i Rady.
§40
1. Oświadczenie woli za Związek składa Prezes lub dwaj Pełnomocnicy powołani przez
Zarząd w porozumieniu z Radą.
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2. Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników do dokonywania czynności
prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
3. W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenia na piśmie w ten sposób, że pod nazwą
Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
V. Lustracja
§41
1. Związek dla ułatwienia zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań
w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem członków, przeprowadza
lustrację każdej spółdzielni przynajmniej raz na 3 lata. Na wniosek spółdzielni lustracja
może być przeprowadzana w każdym czasie.
2. Częściową minimalną odpłatność za lustracje przeprowadzane w zrzeszonych
spółdzielniach określa Rada Związku.
§42
Celem lustracji jest badanie legalności, rzetelności i gospodarności spółdzielni. Lustracja
może obejmować całość działalności Spółdzielni, niektóre jej zakresy lub określone
zagadnienia.
§43
1. Lustrację przeprowadza osoba wyznaczona przez Zarząd Związku posiadająca
uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą na podstawie obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
2. Z czynności lustracyjnych,
i zarządowi spółdzielni.

lustrator

sporządza protokół,

który składa radzie

3. Na podstawie protokółu z lustracji Związek opracowuje wnioski polustracyjne
i przekazuje je zarządowi i radzie lustrowanej spółdzielni.
§44
Zasady przeprowadzania lustracji oraz zakres obowiązków i uprawnień lustratorów
określają przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz uchwały Zarządu zatwierdzane przez
Radę.
VI. Postanowienia końcowe
§45
Zmiany statutu Związku wymagają uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością
2/3 głosów.
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§46
Likwidacja Związku może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych ustawą.

Statut zatwierdzony uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KZRSIiSN
z dnia 6.09.2012 r.
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