
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 226/2017 

WZ z dn. 7.06.2017 r.  

 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz.U. 2013 poz. 1222 z późn. zm.), ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 

16.09.1982 r. (Dz.U. 2013 poz. 1443 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Spółdzielni            

i niniejszego Regulaminu. 

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Spółdzielni, którzy posiadają 

czynne i bierne prawo wyborcze. Osoba prawna reprezentowana jest na Walnym 

Zgromadzeniu przez ustanowionego pełnomocnika. 

 

§ 2 

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie 6-ciu miesięcy po 

zakończeniu roku obrachunkowego. 

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 

2) przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni. 

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone w pisemnym wniosku 

z podaniem celu jego zwołania wraz z uzasadnieniem. W przypadku określonym w pkt 2 ust. 2 

wniosek powinien być opatrzony czytelnymi podpisami osób wnoszących o zwołanie Zebrania 

z podaniem ich adresów i numerów członkowskich. 

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby 

mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. 

5. Uprawnieni żądania zwołania Walne Zgromadzenie w myśl postanowień ust. 2 mogą również 

żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie powinno być 

zgłoszone pisemnie co najmniej 19 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ 

 

§ 3 

 

1. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania Uchwał bez względu na ilość członków 

obecnych na Zebraniu. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie. 

3. Walne Zgromadzenie może poprzez głosowanie skreślić z porządku obrad poszczególne 

sprawy lub przenieść je do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność 

rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 
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§ 4 

 

1. Uchwałę we wszystkich sprawach, za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 2 uważa się za 

podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu, a za uchwałą 

opowiedziała się zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu. 

2. W przypadku likwidacji Spółdzielni dla podjęcia uchwały wymagane jest 3/4 głosów a w 

sprawach dotyczących: zmiany Statutu Spółdzielni, odwołania członka Rady Nadzorczej, 

wydzielenia lub połączenia Spółdzielni, przeznaczenia majątku po zaspokojeniu zobowiązań 

likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej 

wymagane jest 2/3 głosów. 

3. Projekty uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w 

tym przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni 

przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania poparte przez co najmniej jedną 

dziesiątą członków, o których mowa w ust 3 ,w terminie do 19 dni przed dniem posiedzenia 

Walnego Zgromadzenia. 

5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 5 dni przed 

posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Wniosek w sprawie poprawek musi być poparty przez 

co najmniej jedną dziesiątą członków. 

6. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod 

głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez 

członków Spółdzielni a także własnych autopoprawek. 

 

§ 5 

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Jego Zastępca, 

stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania Uchwał. 

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i dwóch Asesorów. Członkowie 

Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium. 

 

§ 6 

 

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona: 
1) 3-5 osobową Komisję Mandatowo- Skrutacyjną, której zadaniem jest sprawowanie 

nadzoru nad sprawdzeniem członkostwa w Spółdzielni osób przybyłych na zebranie, 

dokonywanie obliczeń wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności 

zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

2) 3 osobową Komisję Wyborczą, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów 

wybieranych do Rady Nadzorczej, przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów, 

3) 3 osobową Komisję Wnioskową dla opracowania i przedstawienia wniosków zgłaszanych 

na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej, wykonujący 

czynności obliczania głosów z kart wyborczych, nie mogą być zgłaszani do list 

wyborczych. 

3. Jeżeli przedmiotem obrad jest zmiana Statutu, to w obradach Walnego  Zgromadzenia 

uczestniczy Komisja Statutowa powołana przez Radę Nadzorczą.  

4. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy podpisują 

protokoły z prac Komisji, odczytują je Zebraniu i przekazują Sekretarzowi Walnego 

Zgromadzenia. 
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§ 7 

 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do podejmowania działań w celu 

sprawnego przeprowadzenia obrad zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania (np. 

udzielanie, odbieranie lub odmawianie głosu, dyscyplinowanie oraz ustalanie zasad i 

przestrzeganie czasu dyskusji). 

2. Przewodniczący w trakcie dyskusji udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobom zabierającym głos w kwestii 

formalnej przysługuje prawo głosu poza kolejnością. 

3. Wnioski i oświadczenia do protokołu należy składać na piśmie.  

4. Po przedstawieniu przez referentów spraw zamieszczonych w porządku obrad 

Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając  głosu uczestnikom zebrania  w kolejności 

ich zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być ograniczona czasowo i 

przeprowadzana odrębnie nad wybranymi punktami porządku obrad.  

5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady 

Spółdzielczej przysługuje prawo głosu poza kolejnością.  

6. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli wypowiedź jego 

odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie 

stosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.  

7.  Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już 

przemawiała. Nie dotyczy to osób, które uprawnione są do zabrania głosu poza 

kolejnością. 

8. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania 

się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu 

obradowania i głosowania, a w szczególności  dotyczące: 
1) sposobu głosowania, 

2) głosowania bez dyskusji, 

3) przerwania dyskusji, 

4) zamknięcia listy mówców, 

5) ograniczenia czasu przemówień, 

6) zarządzenia przerwy, 

7) kolejności sposobu uchwalania wniosków, 

8) zamknięcia listy zgłoszonych kandydatów do wyborów członków Rady Nadzorczej i 

innych spraw formalnych. 

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj 

rozmówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” – po czym Przewodniczący może w tej sprawie 

przeprowadzić głosowanie. 

 

§ 8 

 

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do Komisji Wyborczej w czasie 

wyznaczonym przez Przewodniczącego Zebrania.  

Zgłaszanie kandydatur odbywa się pisemnie z podaniem: 

1) imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury,  

2) imienia i nazwiska zgłaszającego kandydaturę. 

2. Zgłoszeni kandydaci powinni się przedstawić, wyrazić zgodę na kandydowanie i złożyć 

oświadczenie, że spełnia wymogi statutowe. 

3. Komisja Wyborcza sporządza ostateczną listę zgłoszonych kandydatów w porządku 

alfabetycznym. 

 

 

 



 

 4 

 
4. Po sporządzeniu listy kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze. 

5. W Radzie Nadzorczej zapewnia się ciągłość pracy przez pozostawienie w jej składzie na 

następną kadencję 4 dotychczasowych członków Rady, którzy wybierani są przez Walne 

Zgromadzenie z pierwszej listy zgłaszanej przez Radę Nadzorczą. 

6. Na drugą listę wyborczą do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 9 osób wpisuje się 

kandydatów zgłoszonych pisemnie w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. 

7. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie na kolejną kadencję 

jeżeli nie byli członkami Rady Nadzorczej przez ostatnie dwie pełne kadencje. 

8. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni 

 

§ 9 

 

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji 

Wyborczej. 

2. Głosujący skreślają nazwiska kandydatów, na których nie głosują. 

3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na karcie złożonej do urny jest większa od liczby miejsc w 

składzie Rady Nadzorczej to kartę wyborczą uznaje się za nieważną. 

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Wyborcza, która ze 

swoich czynności sporządza protokół a Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. 

5. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy na każdej liście wyborczej uzyskali 

największą ilość głosów. 

 

    § 10 

 

1. Po zakończeniu dyskusji – jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne  Zgromadzenie 

Uchwały- Przewodniczący zarządza głosowanie. 

2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. 

3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy podejmowaniu uchwał uwzględnia się 

tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale. 

4. Na żądanie jednej trzeciej liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach objętych porządkiem 

obrad z wyłączeniem wyboru Prezydium. 

5. Przy rozpatrywaniu przez Walne Zgromadzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały 

Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia go z rejestru członków, 

odwołujący się ma prawo być obecny na jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i je 

popierać. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 

7. Członek lub Zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do Sądu Uchwałę z powodu jej niezgodności z 

prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni. 

8. Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni, może zaskarżyć Uchwałę Walnego 

Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa własności lokalu. 

 

§ 11 

 

1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem mogą być rozstrzygane przez Prezydium 

Walnego Zgromadzenia. 

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku Zebrania, Przewodniczący 

ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
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§ 12 

 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który wraz z podjętymi Uchwałami 

podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. 

2. Uchwały w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkom 

przysługuje odwołanie, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 

§ 13 

 

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM 

został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 226/2017 z dn. 07.06.2017 r.  

i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

 

2. Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej 

WARDOM przyjęty Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 167/2007 z dn. 29.11.2007 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


