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Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej

uchwalony przez Walne Zgromadzenie
w dniu 30.06.2012 r. uwzględniający
zmiany
uchwalone
na
Walnym
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I. PODSTAWY DZIAŁANIA.
§ 1.
Walne Zgromadzenie działa na podstawie :
1. Postanowień art. 36 ustawy Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz.1285) oraz § 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. ; poz. 845
z późniejszymi zmianami.),
2. Postanowień § 51 – 55 Statutu Spółdzielni,
3. Postanowień niniejszego Regulaminu.
II. ORGANIZACJA OBRAD.
§ 2.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony.
2. W Walnym Zgromadzeniu
mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, przy czym:
1/członek Spółdzielni może być reprezentowany przez pełnomocnika na zasadach
określonych w Statucie,
2/osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu
przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych,
3/osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym
celu pełnomocników. W tym zakresie mają odpowiednie zastosowania przepisy
Statutu dotyczące reprezentowania członków Spółdzielni przez pełnomocników.
4/ członek Rady Nadzorczej biorący udział w Walnym Zgromadzeniu nie może brać
udziału w głosowaniu w sprawie:
a/zatwierdzania sprawozdań Rady Nadzorczej,
b/odwołania członka Rady Nadzorczej, w przypadku gdy odwołanie dotyczy jego
osoby,
c/bezpośrednio go dotyczącej,
41/lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia,
5/ członek Zarządu będący jednocześnie członkiem Spółdzielni biorący udział
w Walnym Zgromadzeniu nie może brać udziału w sprawie:
a/ zatwierdzania sprawozdań Zarządu – dotyczy tylko tych członków, którzy pełnili
funkcję członka Zarządu w okresie sprawozdawczym,
b/ udzielania absolutorium członkowi Zarządu, gdy głosowanie dotyczy jego osoby,
c/ odwołania członka Zarządu, w przypadku gdy odwołanie dotyczy jego osoby,
d/ bezpośrednio go dotyczącej.
4. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.
Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu
i pozostają na Walnym Zgromadzeniu wyłącznie w obecności członka Spółdzielni na
rzecz, którego świadczą pomoc prawną lub ekspercką.
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5. Otwierający obrady stwierdza:
a. czy Walne Zgromadzenie zwołano zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni,
b. czy członkowie, Krajowa Rada Spółdzielcza zostali poinformowani o Walnym
Zgromadzeniu w sposób zgodny z postanowieniami Statutu oraz zarządza wybór
Prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwały w sprawach likwidacji Spółdzielni,
przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej
Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wymaga
obecności co najmniej 10 % członków, w przypadku zbycia nieruchomości co najmniej
5% członków.
Wymóg quorum nie obowiązuje:
1/ jeżeli uchwała dotyczy zmian okresów użytkowania wieczystego nieruchomości lub
jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić w drodze zamiany z Gminą Bielsko-Biała
w związku z planowanymi przez Spółdzielnię inwestycjami,
2/ w przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości na rzecz Gminy Bielsko-Biała
w związku z regulowaniem spraw własności gruntów.
W przypadku braku wymaganego quorum uchwały nie podejmuje się.
7. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- sekretarz,
- dwóch asesorów.
Prezydium kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Wyboru dokonuje się odrębnie
na każdą funkcję w Prezydium Walnego Zgromadzenia, chyba, że Walne Zgromadzenie
postanowi w głosowaniu, iż wyboru Prezydium dokonuje się w jednym głosowaniu
łącznie.
Jeśli nie dojdzie do wyboru Prezydium otwierający stwierdza, że Zgromadzenie nie jest
zdolne do obradowania i zamyka obrady.
8. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
9. Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza
głosowanie w sprawie porządku obrad. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku
obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego
Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem
obrad przed jego przyjęciem. Walne Zgromadzenie nie może wprowadzać nowych
punktów ( spraw) do porządku obrad.
10. Sprawy dotyczące sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia nie objęte ustawą,
Statutem lub niniejszym Regulaminem rozstrzyga większością głosów Walne
Zgromadzenie po zasięgnięciu opinii prawnika, który to Zgromadzenie obsługuje.
11. W wypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium w trakcie Walnego
Zgromadzenia Przewodniczący (lub otwierający Zgromadzenie) przerywa obrady
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i zarządza wybory uzupełniające. W przypadku nie uzupełnienia składu Prezydium
Przewodniczący (lub otwierający Zgromadzenie) stwierdza, że Zgromadzenie nie jest
zdolne do obradowania i zamyka obrady.

§ 3.
1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:
1) Komisję Skrutacyjną w składzie 3 – 5 osób, której zadaniem jest:
a) sprawdzenie, czy listy obecności członków są kompletne,
b) dokonywanie - na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jeśli
nie obowiązuje na Zgromadzeniu głosowanie elektroniczne - obliczania wyników
głosowania i podawania tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywania
innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,
Osoba wybrana do Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Nadzorczej
( o ile głosowanie nie odbywa się elektronicznie).
2) Komisję Wyborczą w składzie 3 – 5 osób, której zadaniem jest przyjmowanie
pisemnych zgłoszeń na członków i zastępców członków Rady Nadzorczej (o ile
w porządku obrad są przewidziane wybory członków i zastępców członków Rady
Nadzorczej) dla ustalenia listy kandydatów do Rady Nadzorczej i stwierdzenia
prawidłowości zgłoszenia kandydata na członka/zastępcę członka Rady Nadzorczej
oraz złożonej zgody i oświadczenia kandydata,
3) inne komisje w składzie co najmniej 3 osobowym w miarę potrzeb.
2. Komisje wybierają ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu komisji zdanie odrębne i uzasadnić go
wobec Zgromadzenia.
4. Z dokonanych czynności Komisja sporządza protokół podpisywany przez członków
Komisji, który jest podawany do wiadomości uczestników obrad poprzez odczytanie.
5. Jeżeli nie dojdzie do wyboru Komisji Skrutacyjnej zakres jej prac przejmuje Prezydium
Walnego Zgromadzenia.
6. W wypadku rezygnacji członka komisji w trakcie obrad Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia przerywa obrady i zarządza wybory uzupełniające. W przypadku nie
uzupełnienia składu komisji stosuje się ustęp 5 niniejszego paragrafu.
III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ.
§ 4.
1. Po przedstawieniu danego punktu porządku obrad przewodniczący Walnego
Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
Za zgodą obecnych członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma
punktami porządku obrad łącznie. Prezydium Walnego Zgromadzenia może określić
czas i częstotliwość wystąpień mówców.
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2. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza
kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu
obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
a) głosowania bez dyskusji,
b) przerwania dyskusji,
c) zamknięcia listy mówców,
d) ograniczenia czasu przemówień,
e) zarządzenia przerwy w obradach,
f) kolejności uchwalania wniosków.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj
mówcy: jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę, każdemu mówcy,
który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony przez Zgromadzenie czas
wystąpienia. Przewodniczący może również odebrać głos mówcy nie stosującemu się
do uwag Przewodniczącego, jak również zamknąć listę mówców lub zarządzić
zakończenie dyskusji nad danym punktem porządku obrad, chyba, że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 5.
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem corocznego
udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz odwołania
poszczególnych członków Zarządu, którzy nie otrzymali absolutorium.
2. Na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu jego przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych
sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać zwykłą większością głosów oddanych
w głosowaniu tajnym każdego członka Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium
mimo, że porządek obrad nie zawiera punktu dotyczącego odwołania członka Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie może odwołać większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu
tajnym każdego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że porządek obrad zawiera
punkt dotyczący odwołania wskazanych członków Rady Nadzorczej. Wniosek
o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie, jeżeli Statut tak stanowi.
5. Absolutorium poszczególnym członkom Zarządu udziela się corocznie w głosowaniu
tajnym zwykłą większością oddanych głosów.
§ 6.
1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz
w sprawie odwołania członków Zarządu, którzy nie otrzymali absolutorium lub
członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy porządek obrad zawiera punkt dotyczący
odwołania wskazanych członków Rady Nadzorczej odbywa się przez złożenie kart do
głosowania do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. Karty do głosowania
opieczętowane są pieczątką Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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2. Głosujący skreśla nazwiska członków Zarządu, którym nie udziela absolutorium lub
których odwołuje oraz Rady Nadzorczej, których odwołuje.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obowiązuje głosowanie elektroniczne - ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu nie stosuje się, a głosowanie tajne odbywa się w sposób wskazany
i wyjaśniony przy rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia przez podmiot
obsługujący system elektronicznego głosowania oraz prawnika obsługującego Walne
Zgromadzenie.
§ 7.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób
określony w Statucie Spółdzielni. Powyższa zasada nie dotyczy uchwały o odwołaniu
członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. Ustawowa kwalifikowana większość głosów wymagana jest przy podejmowaniu
uchwał w sprawach:
1/zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej, połączenia się Spółdzielni, zmian Statutu, odwołania członka Rady
Nadzorczej – 2/3głosów,
2/likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów (na dwóch kolejno następujących po sobie
Walnych Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni).
3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość,
chyba, że ustawa wymaga większości kwalifikowanej. Przy obliczaniu wymaganej
zwykłej większości głosów bierze się pod uwagę tylko głosy oddane „za” i „przeciw”
uchwale. Nie bierze się pod uwagę głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu tajnym
nie bierze się pod uwagę głosów nieważnych.
4. Wymaganą zwykłą lub kwalifikowaną większość przed podjęciem uchwał, ogłasza
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na podstawie listy obecności członków
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub osoba reprezentująca podmiot
obsługujący system elektronicznego głosowania.
5. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Walnego

Zgromadzenia

lub

6. Uchwały podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
IV. WYBORY.
§ 8.
1. Kandydatów na członków i zastępców członków Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji
Wyborczej, członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu w terminie
wyznaczonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszenia dokonuje się na
piśmie podając:
1/ imię i nazwisko oraz adres kandydata,
2/ imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego oraz dołączając do zgłoszenia:
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3/ zgodę kandydata na kandydowanie wraz z jego oświadczeniem, że nie ma
Zaległości finansowych wobec Spółdzielni większych niż jednomiesięczna opłata
za używanie jego lokalu mieszkalnego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Spółdzielni i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
4/ W zgłoszeniu powinna być podana jednostka mieszkalna, którą kandydat
reprezentuje.
2. Przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów Przewodniczący Zgromadzenia
ogłasza ilość miejsc w Radzie Nadzorczej na które dokonywane są wybory wraz
z ilością mandatów przypadających w Radzie Nadzorczej dla każdej z czterech
jednostek mieszkalnych, na podstawie danych otrzymanych od Zarządu Spółdzielni.
3. Kandydować na członka Rady Nadzorczej nie może osoba, dla której kadencja Rady
Nadzorczej, do której odbywają się wybory byłaby trzecią kolejną kadencją Rady
Nadzorczej. Kandydować nie mogą również osoby będące pracownikami Spółdzielni.
4. Komisja Wyborcza bada spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz na
podstawie prawidłowych zgłoszeń sporządza listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę
na kandydowanie i w stosunku do których nie zachodzi przypadek określony w ust. 3.
Nazwiska kandydatów umieszczane są na liście w porządku alfabetycznym.
5. Kandydat - przed umieszczeniem jego nazwiska na karcie do głosowania, a jeżeli na
Walnym Zgromadzeniu obowiązuje głosowanie elektroniczne – przed ogłoszeniem
przystąpienia do głosowania na jego kandydaturę przez podmiot obsługujący system
elektronicznego głosowania, może w każdej chwili zrezygnować z kandydowania do
Rady Nadzorczej.
§ 9.
1. Wybory członków Rady Nadzorczej i zastępców członków Rady Nadzorczej
dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie obowiązuje głosowanie elektroniczne wyborów
dokonuje się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska
i imiona kandydatów wraz z podaniem jednostki mieszkalnej, którą kandydat
reprezentuje. Głosowanie odbywa się przez skreślenie odpowiedniej liczby nazwisk
i złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. Karty wyborcze
opieczętowane są pieczątką Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje, przy czym ilość nie
skreślonych nazwisk musi być równa lub mniejsza od ilości miejsc do obsadzenia
w Radzie Nadzorczej.
4. Karta wyborcza na której pozostawiono liczbę nazwisk nieskreślonych większą niż
ilość miejsc, nie zawierająca w ogóle skreśleń lub całkowicie przekreślona jest
nieważna.
5. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna.
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6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obowiązuje głosowanie elektroniczne - ust. 1 – 4
niniejszego paragrafu nie stosuje się, a wybory odbywają się w sposób wskazany
i wyjaśniony przed przystąpieniem do wyborów przez podmiot obsługujący system
elektronicznego głosowania oraz prawnika obsługującego Walne Zgromadzenie.
7. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali w wyborach
kolejno największą ilość głosów, ale nie mniej niż 50%. Jeżeli w pierwszej turze
głosowania nie nastąpi rozstrzygnięcie tzn. żaden kandydat nie uzyska wymaganej
większości głosów lub nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, to w drugiej turze
decyduje zwykła większość głosów. W drugiej turze głosowanie nie obejmuje
kandydatów, którzy uzyskali wymaganą większość głosów w turze I – ej. W przypadku
uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów zarządza się wśród nich ponowne
głosowanie, zgodnie z w/w zasadami.
8. Zasady dotyczące wyborów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do
wyborów na zastępców członków Rady Nadzorczej z tym, że pierwsze głosowanie
odbywa się łącznie. Zastępcami członków Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy
uzyskali kolejno wymaganą większość głosów ale nie zostali członkami Rady
Nadzorczej.
9. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obowiązuje głosowanie elektroniczne - ust. 8
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, a sposób głosowania zostaje wskazany
i wyjaśniony przed przystąpieniem do wyborów przez podmiot obsługujący system
elektronicznego głosowania oraz prawnika obsługującego Walne Zgromadzenie.
10. Przepisy § 8 oraz § 9 ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wyborów
uzupełniających w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 10.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw ujętych w porządku obrad przewodniczący ogłasza
zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 11.
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który udostępnia
członkom Spółdzielni nie później niż 15 dni roboczych od zakończenia obrad.
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2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę Walnego Zgromadzenia lub jego
części – w razie uchwalenia przerwy w obradach, stwierdzenie prawidłowości zwołania
i zdolności do podejmowania uchwał, porządek obrad, skład prezydium i komisji,
krótki przebieg dyskusji, wyniki głosowania, wnioski i oświadczenia wniesione do
protokołu, treść podejmowanych uchwał podstawowe dane liczbowe odnośnie
przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów, wykaz załączników do protokołu ,
nazwisko i imię protokolanta.
4. Obrady Walnego Zgromadzenia nagrywa się na nośnik audiowizualny.
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5. Protokoły i nośniki audiowizualne są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli
Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady
Spółdzielczej.
6. Protokoły i nośniki audiowizualne przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez
10 lat, wyłącznie w siedzibie Zarządu Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej o ile
przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
§ 12.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin obrad Zebrania
Przedstawicieli Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony uchwałą nr 4/2003.
z dnia 20.06.2003 r.
3. Niniejszy Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.06.2012 r.
uchwała nr 26/2012.
4. Tekst jednolity uwzględniający zmianę uchwaloną na Walnym Zgromadzeniu w dniu
08.06.2019 r.

SEKRETARZ WALNEGO
ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO
ZGROMADZENIA
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