
R E G U L A M I N

Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K.

„Mysłowice" w Mysłowicach
§1

Walne Zgromadzenie Członko� w działa na podstawie:
1. Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  roku  o  spo� łdzielniach  mieszkaniowych  (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 845)
2. Ustawy z dnia 16 wrzes�nia 1982 roku. Prawo Spo� łdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017

r. poz. 1560)
3. Statutu Go� rniczej Spo� łdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K "Mysłowice"
4. Niniejszego regulaminu

§2

Walne Zgromadzenie Członko� w jest najwyz3szym organem Spo� łdzielni.

§3

1. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez
pełnomocnika. 

2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 
3. Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu nie może być:

a) Członek Zarządu;
b)  pracownik  Spółdzielni,  chyba  że  jest  członkiem  Spółdzielni  zatrudnionym  na
podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

4. Pełnomocnictwo  powinno  być  udzielone  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  i
dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. 

5. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. 
6. Członkowie  nie  mający  zdolnos�ci  do  czynnos�ci  prawnych  lub  członkowie  z

ograniczoną  zdolnos�cią  do  czynnos�ci  prawnych  biorą  udział  w  Walnym
Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 

7. W  Walnym  Zgromadzeniu  mają  prawo  uczestniczyc�  z  głosem  doradczym
przedstawiciele Związku Rewizyjnego,  w kto� rym Spo� łdzielnia jest zrzeszona oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spo� łdzielczej. 

§4

Do wyłącznej włas�ciwos�ci Walnego Zgromadzenia nalez3y:
1. uchwalenie kierunko� w rozwoju działalnos�ci gospodarczej, społecznej i kulturalnej
2. rozpatrywanie  sprawozdan�  Rady,  zatwierdzenie  sprawozdan�  rocznych  i  sprawozdan�

finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosko� w Spo� łdzielni, Rady lub Zarządu
w tych sprawach i udzielenia absolutorium członkom Zarządu

3.  podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyz3ki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat

4.  rozpatrywanie wniosko� w wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego
z działalnos�ci Spo� łdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie 

5.  oznaczenie najwyz3szej sumy zobowiązan� , jakie Spo� łdzielnia moz3e zaciągnąc� 
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6.  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomos�ci, zbycia Zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spo� łdzielni, podziału Spo� łdzielni oraz
likwidacji Spo� łdzielni

8.  podejmowanie uchwał z sprawie przystępowania do innych organizacji  gospodarczych
oraz występowania z nich

9.  rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spo� łdzielczym odwołan�  do uchwał Rady
Nadzorczej

10. uchwalanie zmian statutu 
11. podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystępowania  do  innych  organizacji   

gospodarczych i występowanie z nich 
12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spo� łdzielni ze związku

oraz upowaz3nienie Zarządu do podejmowania działan�  w tym zakresie
13. wybo� r delegato� w na Zjazd Związku, w kto� rym Spo� łdzielnia jest zrzeszona
14. wybo� r i odwoływanie członko� w Rady Nadzorczej
15. uchwalanie regulamino� w Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członko� w 16.
uchwalanie regulamino� w obrad Walnego Zgromadzenia.

§5

l. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Walne Zgromadzenie moz3e byc� zwołane z waz3nych powodo� w przez Zarząd w
     kaz3dym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany takz3e zwołac� Walne Zgromadzenie na z3ądanie:

- Rady Nadzorczej
- Przynajmniej 1/10 liczby członko� w Spo� łdzielni

4. Z< ądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wymaga formy pisemnej z podaniem celu
   jego zwołania.
5. Walne Zgromadzenie w wypadkach okres�lonych w ust. 3 powinno byc� zwołane w
    takim terminie, aby mogło się odbyc� w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia z3ądania.
   Jes� li to nie nastąpi, moz3e je zwołac� Rada Nadzorcza.
6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spo� łdzielni zwołuje
    je związek rewizyjny, w kto� rym Spo� łdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada
    Spo� łdzielcza na koszt Spo� łdzielni.
7. Uprawnieni do z3ądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą ro� wniez3  z3ądac�
    zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z
    tym z3ądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem zebrania.

§6

l.  O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na
    pis�mie co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania:

- członkowie
- Krajowa Rada Spo� łdzielcza

Zawiadomienie członko� w następuje pisemnie do skrzynek na listy – uchwała WZCz.
2. Projekty  uchwał  i  z3ądania  zamieszczenia  oznaczonych  spraw  w  porządku  obrad

Walnego  Zgromadzenia mają prawo zgłaszac�: zarząd, rada nadzorcza i członkowie.
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych z3ądan� , powinny byc�
wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Członkowie mają prawo zgłaszac� projekty uchwał i z3ądania o kto� rych mowa w punkcie
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2, w terminach do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członko� w.
Projekt  uchwały  zgłaszanej  przez  członko� w  Spo� łdzielni  musi  byc�  poparty  przez  co
najmniej 10 członko� w.

4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projekto� w uchwał nie po� z�niej niz3  na 3 dni
przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłoz3enia
pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projekto� w uchwał i poprawek zgłoszonych
przez członko� w Spo� łdzielni. 

§7

l. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Spo� łdzielni lub inny upowaz3niony członek Rady Nadzorczej
2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium Zebrania w składzie co najmniej:
    przewodniczący, sekretarz i co najmniej jeden asesor. Członkowie Zarządu nie mogą
    wchodzic� w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
     głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Walne  Zgromadzenie  moz3e  skres�lic�  z  porządku  obrad  poszczego� lne  sprawy  lub

odroczyc�  ich  rozpatrywanie  do następnego  Walnego  Zgromadzenia,  a  takz3e  zmienic�
kolejnos�c� rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§8

l.  Walne  Zgromadzenie  moz3e  podejmowac�  uchwały  jedynie  w  sprawach  objętych
porządkiem  obrad  podanym  do  wiadomos�ci  członko� w  w  terminach  i  w  sposo� b
okres�lony w § 6. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołanie członka Zarządu w związku
z nieudzielaniem absolutorium.

2. Walne  Zgromadzenie  Członko� w  jest  waz3ne  niezalez3nie  od  liczby  obecnych  na  nim
członko� w.

3.  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem przypadko� w
     wymienionych w Ustawie lub Statucie Spo� łdzielni.
4.  Przy obliczaniu wymaganej większos�ci głoso� w dla podjęcia uchwały przez Walne
     Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwale, nie
     uwzględnia się natomiast głoso� w wstrzymujących się i niewaz3nych.
5. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członko� w  obowiązują  wszystkich  członko� w

Spo� łdzielni oraz jej organy.
6. Uchwała sprzeczna z ustawą jest niewaz3na.
7. Uchwała sprzeczna z  postanowieniami  Statutu bądz�  dobrymi  obyczajami,  godzące w

interesy Spo� łdzielni lub mające na celu pokrzywdzenie członka moz3e byc� zaskarz3ana do
sądu.

8. Kaz3dy członek spo� łdzielni lub zarząd moz3e wytoczyc� powo� dztwo o uchylenie uchwały.
9. Jes� li Zarząd wytacza powo� dztwo, Spo� łdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony

przez Radę Nadzorczą.
10. Powo� dztwo  o  uchylenie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  członko� w  powinno  byc�

wniesione w ciągu szes�ciu tygodni od dnia powzięcia wiadomos�ci przez tego członka w
uchwale,  nie  po� z�niej  jednak  niz3  przed  upływem  roku  od  dnia  odbycia  Walnego
Zgromadzenia Członko� w.

11. Orzeczenie  sądu  ustalające  nieistnienie  bądz�  niewaz3nos�c�  uchwały  Walnego
Zgromadzenia Członko� w lub uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich
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członko� w Spo� łdzielni oraz wszystkich jej organo� w.
12. Protokoły są jawne dla członko� w Spo� łdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w

kto� rych Spo� łdzielnia jest zrzeszona oraz dla K.R.S.
13. Protokoły Zarząd przechowuje przez okres przynajmniej dziesięciu lat.

§9

l. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera następujące komisje:
-  Komisję skrutacyjno wyborczą w składzie co najmniej 2 oso� b, kto� rej zadaniem jest:

a) sprawdzenie kompletnos�ci listy obecnos�ci oraz listy pełnomocnictw
b) sprawdzenie prawidłowos�ci zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolnos�ci do 
podejmowania prawomocnych uchwał
c) sporządzenie listy kandydato� w na członko� w Rady Nadzorczej
d) dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

       obliczen�  wyniko� w głosowania i podanie tych wyniko� w Przewodniczącemu
e) dokonywanie innych czynnos�ci związanych z obsługą głosowania tajnego lub
jawnego

-  Komisję  Wniosko� w  w  składzie  co  najmniej  2  oso� b.  Do  zadan�  Komisji  nalez3y
uporządkowanie  wniosko� w  zgłoszonych  w  trakcie  obrad  i  przekazanie  ich  Radzie
Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje podziału wniosko� w na:
a)  wnioski  kwalifikujące  się  do  przyjęcia;  w  takim  przypadku  przekazuje  wnioski
Zarządowi do realizacji;
b) wnioski kwalifikujące się do odrzucenia o czym rozstrzyga w drodze uchwały.

Powyz3sze decyzje Rada Nadzorcza podejmuje na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- Inne komisje w razie potrzeb
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Członko� w Walnego Zgromadzenia, czynnos�ci

Komisji Wniosko� w moz3e wykonac� Prezydium Walnego Zgromadzenia Członko� w
3. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisje sporządzają protoko� ł ze swej działalnos�ci, kto� ry podpisują przewodniczący i 

sekretarz.
5.  Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynnos�ci

komisji.
6.  Protokoły Komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego
Zgromadzenia  otwiera  dyskusję,  udzielając  głosu  w  kolejnos�ci  zgłaszania  się.  Na
zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia powinny byc� na pis�mie z podaniem nazwiska.

2.  Za zgodą większos�ci przedstawicieli dyskusja moz3e byc� przeprowadzona nad kilkoma
     punktami obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza
     kolejnos�cią.
4.  Czas wystąpienia w dyskusji nie moz3e przekraczac� 5 minut. 
5.  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwro� cic� uwagę osobie

zabierającej głos, jez3eli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas 
ustalony dla przemo� wien� . W przypadku niezastosowania się mo� wcy do uwag 
przewodniczący odbiera mu głos.

6.  W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnos�cią.
7.  Za wnioski w sprawach formalnych uwaz3a się wnioski w przedmiocie sposobu
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 obradowania i głosowania, a w szczego� lnos�ci dotyczące:
- sposobu głosowania
- głosowania bez dyskusji
- przerwania dyskusji
- zamknięcia listy mo� wco� w
- ograniczenia czasu przemo� wien�
- zarządzenia przerwy w obradach
- kolejnos�ci i sposobu uchwalania wniosko� w
- zamknięcia listy kandydato� w

8.  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz os�wiadczenia do protokołu
     powinny byc� składane na pis�mie z podaniem imienia i nazwiska na ręce Sekretarza
    Walnego Zgromadzenia Członko� w.

§11

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczego� lnymi punktami obrad Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia  zarządza  głosowanie,  jez3eli  w  porządku  obrad  przewidziano  podjęcie
uchwały w dyskutowanej kwestii. 

2. Kaz3da uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna miec� numer kolejny,          
datę podjęcia i tytuł okres�lający sprawę.

3.   Spo� łdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§12

1. Do  wyłącznej  włas�ciwos�ci  Walnego  Zgromadzenia  nalez3y  wybo� r  i  odwoływanie
członko� w Rady Nadzorczej.

2. Stosownie  do  postanowien�  statutowych  wybory  członko� w  Rady  Nadzorczej
dokonywane  są  w  głosowaniu  tajnym,  spos�ro� d  nieograniczonej  liczby  kandydato� w
będących członkami Spo� łdzielni z tym, z3e osoby o ograniczonej zdolnos�ci do czynnos�ci
prawnych lub osoby nie mające tej zdolnos�ci nie mogą byc� członkami tego organu.

3. Kandydato� w na członko� w Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
członkowie, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4.  Członkowie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie mogą kandydowac� do Rady
     Nadzorczej.
5.  Zgłoszenie kandydatur członko� w Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:

l.   imienia i nazwiska kandydata
2. imienia i nazwiska osoby zgłaszającej

6. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Członko� w
nalez3y dołączyc�  jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym
Zgromadzeniu  na  wezwanie  Przewodniczącego  składają  ustne  os�wiadczenie  co  do
zgody na kandydowanie.

7.  Komisja Skrutacyjno Wyborcza przygotowuje alfabetyczną listę kandydato� w, na
     członko� w Rady Nadzorczej, kto� rzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
8.  Kandydaci na członko� w Rady Nadzorczej przed głosowaniem zobowiązani są do
    przedstawienia się osobis�cie lub przez osobę  zgłaszającą.
9. Członkowie mogą kandydatom zadawac� pytania.
10. Ustępujący  członkowie  Rady  Nadzorczej  mogą  ponownie  kandydowac�  do  Rady

Nadzorczej, jes� li była to ich pierwsza kadencja 3 letnia.
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§13

l. Wybory  do  Rady  Nadzorczej  przeprowadza  się  przy  pomocy  opieczętowanych  kart
wyborczych,  na  kto� rych umieszczone są imiona i  nazwiska kandydato� w w kolejnos�ci
alfabetycznej  zgłoszonych  przez  członko� w  spo� łdzielni.  Głosowanie  odbywa  się  przez
złoz3enie kart wyborczych do urny w obecnos�ci Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

2. Do organo� w Spo� łdzielni  wchodzą kandydaci,  kto� rzy w I  turze  wyboro� w otrzymali  co
najmniej  50%  oddanych  głoso� w.  Jez3eli  w  I  turze  wyboro� w  nie  zostały  obsadzone
wszystkie  mandaty  zarządza  się  II  turę  wyboro� w.  Do  II  tury  wyboro� w  staje  tylko
podwo� jna  liczba  oso� b  w  stosunku  do  nie  obsadzonych  mandato� w  spos�ro� d  tych
kandydato� w,  kto� rzy  w  I  turze  wyboro� w  otrzymali  największą  liczbę  głoso� w,  a  nie
uzyskali  co  najmniej  50%  oddanych  głoso� w.  Do  organo� w  Spo� łdzielni  wchodzą
kandydaci,  wybrani  w  I  turze  wyboro� w  oraz  kandydaci  kto� rzy  w  II  turze  wyboro� w
otrzymali kolejno największą liczbę głoso� w .W przypadku nie wyłonienia kandydato� w w
II turze wyboro� w przeprowadza się następne wybory na zasadach obowiązujących

      w II turze wyboro� w az3  do wybrania wszystkich członko� w Rady Nadzorczej.
      3.  W przypadku koniecznos�ci uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania

kadencji wybo� r następuje zwykłą większos�cią głoso� w obecnych na WZCz. 
4.  Głosujący skres�la nazwiska kandydato� w, na kto� rych nie głosuje.
5.  Głos jest waz3ny, jez3eli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie

skres�lonych kandydato� w jest mniejsza lub ro� wna liczbie oso� b, kto� re mają byc� wybrane.
6.  Kartę wyborczą bez skres�len�  uwaz3a się za głos niewaz3ny, jez3eli liczba umieszczonych

na niej kandydato� w przekracza liczbę oso� b wybieranych.
7.  Wyniki wyboro� w ustala Komisja Skrutacyjno – Wyborcza, kto� ra z czynnos�ci tych
      sporządza protoko� ł. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

§ 14

Odwołanie  członka  Rady Nadzorczej  przed upływem kadencji  moz3e  nastąpic�  w głosowaniu
tajnym większos�cią liczby 2/3 głoso� w biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członko� w, o
ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członko� w podanym członkom do wiadomos�ci w
trybie § 6 był przewidziany punkt dotyczący odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 15

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członko� w Zarządu odbywa się dla kaz3dego
członka Zarządu odrębnie w sposo� b jawny.
Walne Zgromadzenie moz3e odwołac� tych członko� w Zarządu, kto� rym nie udzieliło absolutorium.
Odwołanie członka Zarządu, większos�cią 2/3 głoso� w w kaz3dym przypadku wymaga głosowania
tajnego oraz pisemnego uzasadnienia odwołania.

§ 16
Sprawy nieregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członko� w
w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium Zebrania.

§17
Zakon� czenie Walnego Zgromadzenia Członko� w następuje po wyczerpaniu porządku obrad.
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§ 18

1.  Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protoko� ł, kto� ry podpisują
     Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2.  Protoko� ł Walnego Zgromadzenie powinien zawierac� datę, porządek obrad, kro� tki
     przebieg dyskusji, os�wiadczenie zgłoszone do protokołu, tres�c� podjętych Uchwał.
3.  Przy Uchwałach nalez3y podawac� liczbę obecnych przedstawicieli oraz liczbę
     oddanych głoso� w - za uchwałą i przeciw niej.
4.  Lista obecnos�ci stanowi załącznik do protokołu.

§ 19

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenie obowiązują wszystkich członko� w spo� łdzielni.
2.  Członek spo� łdzielni moz3e zaskarz3yc� uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej

niezgodnos�ci z prawem lub postanowieniami Statutu, na tej samej podstawie uchwałę
moz3e zaskarz3yc� Zarząd Spo� łdzielni.

3. Powo� dztwo  o  uchylenie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  powinno  byc�  wniesione  w
ciągu szes�ciu tygodni  od dnia  odbycia  Walnego Zgromadzenie,  jez3eli  zas�  powo� dztwo
wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania
- w ciągu szes�ciu tygodni od dnia powzięcia wiadomos�ci przez tego członka o uchwale,
nie po� z�niej jednak niz3  przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Sprawy  nieuregulowane  w  niniejszym  regulaminie  rozstrzyga  Walne  Zgromadzenie  w
głosowaniu  jawnym.  W  kwestiach  porządkowych  decyzje  podejmuje  prezydium  Walnego
Zgromadzenia.

§ 21

Niniejszy  regulamin  został  zatwierdzony  uchwalą  Walnego  Zgromadzenia  numer  .........  na
posiedzeniu w dniu ................................. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

........................................................     ........................................................
      Sekretarz Walnego Zgromadzenia                    Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

         Członków               Członków
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