
Warszawa 01.02.2022 r.

Do  członków  Spółdzielni   Budowlano   Mieszkaniowej   Nauczycieli,   w  związku   z  obecną   i

zapewne  trwającą   dalej   sytuacją   pandemiczną  oraz   rozwiązaniu   Rady  Nadzorczej   (po
rezygnacji  wszystkich jej  członków)  a  której  kadencja  upłynęłaby w czerwcu  2021  roku  -
konieczne jest powołanie nowej RN. Z następujących powodów:

1.   Spółdzielnia -z oczywistych  powodów -nie powinna funkcjonować  bez RN.
2.   Moje   członkostwo   i   praca   dla   Spółdzielni,   nieodwołalnie,   kończy   się   31    Iipca

bieżącego roku.
3.   Nowa  RN  musi  powołać  nowy Zarząd  Spółdzielni  i to w terminie 2-3  miesiące  przed

końcem   lipca.   Inaczej  SBMN   utraci   reprezentację  w  sądach,   bankach,   urzędach,
zdolność regulowania zobowiązań,  podpisywania  umów i zleceń, etc.

4.   Początkowo  -  Iicząc   na  zakończenie   pandemii   -   planowałem   zwołanie  Walnego
Zgromadzenia    i    przeprowadzenie    wyborów    do    Rady    Nadzorczej    w    formie
tradycyjnej.   Jednak   nic   nie   wskazu].e,   by   sytuac].a   zmieniła   się   w   najbliższych
miesiącach.     Po    konsultacjach    (w    tym    z    kancelarią    prawną)    uznałem,    że
najskuteczniejszą   i   najbezpieczniejszą   dla   zdrowia   nas   wszystkich   będzie   forma
wyborów RN  przedstawiona poniżej.

Z±A±ra_cam  się  do  członków  Spółdzielni  o  nielekceważenie  sytuacji   i  aktywny  udział__vy

_wyborach do RN SBMN, od tego zależy Drzyszłość SDółdzielni, iei „być albo  nie  bvć''.

Prezes Zarządu SBMN
Marek Rogóyski

Zarządzenie Prezesa Zarządu
Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Nauczycieli w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie podjęcia określonej uchwały

przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie oraz
określenia zasad głosowania na piśmie

(dalej jako: „Zarządzenie'').

1.   Prezes  Zarządu  Spółdzielni   Budowlano  -   Mieszkaniowej   Nauczycieli   w  Warszawie

(dalej  jako:   ,,Spółdzielnia'')   na   podstawie  art]   36  §  9113   ustawy  z  dnia   16
września
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1982   r.   Prawo   Spółdzielcze   (Dz,   U.   z   2021   r.,   t.j.   poz.   648   ze  zm.)   zarządza   `-  m--~

podjęcie  przez  Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  na  piśmie  uchwały  w
sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni kolejnej kadencji.

2.   Zarządzenie dostępne ].est dla członków Spółdzielni  również na tablicy informacyjne].

wbudynkach      Spółdzielni      oraz      na      stronie      internetowej      pod      adresem:
www.sbmn.waw.pl.

3.   Kandydaci   na   członków   Rady   Nadzorczej   mogą   być   zgłaszani   przez   członków
Spółdzielni.     Dla     skutecznego     zgłoszenia     kandydatury     wymagane     jest    jej

poparcie przez   3   członków   Spółdzielni.   Liczba   kandydatów  jest   nieograniczona.
Kandydat  zobowiązany ].est wyrazić  zgodę  na  kandydowanie  oraz  pełnienie  funkcji
członka  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni.  Kandydatem  na  Członka  Rady  Nadzorczej  nie
może być osoba,  która pełniła tą funkcję przez 2 kolejne kadencje.

4.   Formularze  zgłoszenia   kandydata  dostępne  będą  od  dnia   14  Iutego  2022  r.
na    portierni    w    budynku    Spółdzielni    przy    ul.    Dalanowskiej    48    (dale].    jako:

pO,tiernia,,.
5.   Zgłoszenia  kandydatów będą przyjmowane do urny na  portierni w terminie do dnia

28 lutego 2022 r. włącznie.
6.   Lista  kandydatów,  którzy  zostali  zgłoszeni  oraz  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  i

pełnienie  funkcji  w  Radzie  Nadzorczej,  ułożona  w  kolejności  alfabetycznej  zostanie
przekazana  członkom  Spółdzielni  poprzez  zawiadomienie  dostarczone  do  skrzynki
pocztowej  członka  Spółdzielni,  informację  udostępnioną  na  tablicy  informacyjnej  w
budynkach   Spółdzielni    oraz   informację   zamieszczoną    na    stronie    internetowej
Spółdzielni.

7.   W  dniach   1  -  14  marca   2022  r[   przeprowadzone  zostanie  w  trybie  tajnym

głosowanie  na  piśmie  w  sprawie  wyborów  członków  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni
kolejne].  kadencji.

8.   Nazwiska  i  imiona  kandydatów zostaną  umieszczone  w  porządku  alfabetycznym  na
kartach   do   głosowania.   Karty   do   głosowania   zostaną   udostępnione   członkom
Spółdzielni  na  portierni  w  budynku  Dalanowska  48  za  potwierdzeniem  ich  odbioru
na  ,iście.

9.   Oddanie   głosu   musi   nastąpić   bezpośrednio   po   pobraniu   kariy   do   głosowania

poprzez jej  wrzucenie  do  urny  na  portierni  w  budynku  Dalanowska  48,  najpóźniej
do dnia  14 marca  2022 r.  Głos ].est ważny, jeżeli  został oddany za  pomocą  karty
do  głosowania  w  wyznaczonym  terminie,  a  liczba  nie  skreślonych  kandydatów jest
mniejsza  lub równa  liczbie miejsc w Radzie tj.  mniejsza  lub równa  5.

10.Do   Rady   Nadzorcze].   wchodzi   5   kandydatów,   którzy  otrzymali   największą   liczbę

głosów. Aby wybory uznane zostały za ważne musi zostać wybranych co najmniej 3
kandydatów   do   Rady   Nadzorczej.   Jeżeli   w  wyniku   wyborów   dwóch   lub   więcej
kandydatów   uzyska   równą   liczbę   głosów   i   spowoduje   to   przekroczenie   liczby
wybranych  osób w stosunku  do  ilości  miejsc w  Radzie,  zostaną  zarządzone wybory
uzupełniające pomiędzy tymi osobami.
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11.Powołuje   się    Komisję   Skrutacyjną,    która    policzy   głosy   oddane    przez   Walne
Zgromadzenie   Spółdzielni   i   sporządzi   protokół   z   otwarcia   urny   oraz   ustalenia
wyników głosowania w składzie:

1)   Krzysztof Dzikliński   -  Przewodniczący;  (nie  może kandydować do RN)

2)   Bogdan szymkowski      -Członek Komisji;

3)   Andrze]. Wrześniewski   - Członek Komisji;

12. Otwarcie urny z głosami oraz sporządzenie Protokołu otwarcia   i  przeliczenia głosów
oraz zatwierdzenie wyników głosowania odbędzie się w siedzibje  Kancelarii  prawne].,
która   świadczy   na   rzecz   Spółdzielni   obsługę   prawną.    Powyższe   nastąpi   przy
obecności  adwokata  lub  radcy prawnego Kancelarii.

13.Wyniki   głosowania  zostaną   podane  do  wiadomości  członków  Spółdzielni   poprzez

informację   udostępnioną   na   tablicy   informacyjnej   w   budynku   Spółdzielni   oraz
informację  na  stronie  internetowej  Spółdzielni  najpóźnie]. w terminie  14 dni  od  dnia

zakończenia głosowania.

W związku  z art.  15  Ustawy   z  dnia  16  kwietnia  2020  r.  o  szczególnych  instrumentach
wsparcia   w   związku   z   rozprzestrzenianiem   się   wirusa   SARS-CoV-2,   który   dokonał
nowelizacji    Prawa   Spółdzielczego   poprzez   wprowadzenie   do   art.    36   tej    Ustawy
możliwości   podjęcia   określonych   uchwał   na   piśmie   lub   przy  wykorzystaniu   środków

bezpośredniego    porozumiewania    się    na    odległość,    bez    konieczności    zwoływania
Walnego  Zgromadzenia  Zarząd  Spółdzielni   postanowił  skorzystać  z  tych  możliwości  i
zarządzić głosowanie w formie pisemnej  uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni.  W  związku  z  rezygnacją  wszystkich  Członków  Rady  Nadzorczej  obecnej
kadencji  zaistniała  konieczność  wyboru  Członków  Rady  Nadzorczej  kolejnej  kadencji,

gdyż  ].est  ona  obligatoryjnym  statutowym  organem  Spółdzielni.  Kariy  do  głosowania
zostaną  wydane  za  potwierdzeniem  ich  odbioru  i  będą  musiały  zostać  wrzucone  do
urny   niezwłocznie    po   oddaniu   głosu,    aby   zapobiec   możliwości    ich    skserowania,

powielenia, a tym samym zafałszowania wyników wyborów.
Termin  na  oddanie  głosu  będzie  2-tygodniowy,  tak  aby  umożliwić  oddanie  głosu  jak
największej  liczbie  Członków.  Licząc  na  Państwa  zrozumienie  dla  zaistniałej  sytuacji,  a
tym   samym   czynny   udział   w   oddaniu   swojego   głosu,   mam   nadzieję,   że   wkrótce
spotkamy  się  Wszyscy  na  zwołanym  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  w  normalnej
formie.

Prezes Zarządu Spółdzielni

Marek Rogóyski
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