
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
IM. W.Z. NAŁKOWSKICH 

W  LUBLINIE 
 
 
 
 

 
 
 

Teks jednolity 
Zawiera zmiany wprowadzone: 
 - Uchwałą  Walnego Zgromadzenia Nr 1/2010 
   z dnia 26 czerwca 2010r. 
-  Uchwałą  Walnego Zgromadzenia Nr 20/2013 
   z dnia  29 czerwca 2013r. 
-  Uchwałą  Walnego Zgromadzenia Nr 1/2015 
   i Nr 2/2015  z dnia  16 maja 2015 r. 
-  Uchwałą  Walnego Zgromadzenia Nr 1/2016 
   z dnia  21 maja 2016 r. 
 

 
 

2016 
 

 

REGULAMIN 
Walnego Zgromadzenia 
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§ 1 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  działa na podstawie  ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 26 maja 1995 r. 
poz. 288 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi 
zmianami), statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 2 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy : 
1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej 

i kulturalnej, 
2/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych 

i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków 
Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium 
członkom Zarządu, 

3/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego 
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

4/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia 
strat, 

5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

6/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni 
oraz likwidacji Spółdzielni, 

7/  oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
8/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji, 
9/ uchwalanie zmian statutu, 

10/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 
gospodarczych oraz występowania z nich, 

11/  wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
12/  uchwalanie regulaminów obrad,  
13/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni 

ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań 
w tym zakresie, 

14/ wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 
zrzeszona. 

§ 3 
 W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział : 
1)  z głosem decydującym członkowie Spółdzielni, 
2)  z głosem doradczym : 

a) przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,  

b) lustratorzy, biegli rewidenci i pracownicy Spółdzielni. 
3)  Członek Spółdzielni ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej 

lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są 
uprawnione do zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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§ 4 
1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, chyba, że 

ustawa stanowi inaczej, a członek – osoba prawna przez ustanowionego w 
tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 
jednego członka. 

2. Głosowanie jawne odbywa się mandatami, a tajne - na przeznaczonych do tego 
celu kartach opatrzonych pieczątką Spółdzielni i podpisami Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnej. 

§ 5 
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało 

prawidłowo zwołane,  bez względu na liczbę członków w nim uczestniczących. 
2. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po 

zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia 
zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały 
konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała 
była poddana pod głosowanie, uczestniczyło  co najmniej 15 %  ogólnej liczby 
uprawnionych do głosowania. 

§ 6 
1.  Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 

upoważniony członek Rady, który stwierdza jednocześnie prawidłowość jego 
zwołania. 

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia spośród 
członków Spółdzielni w składzie : przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.  

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia 
§ 7 

Prezydium kieruje pracami  Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulaminem obrad i w 
oparciu o zatwierdzony w głosowaniu jawnym porządek obrad. 

§ 8 
Walne Zgromadzenie może odroczyć poszczególne sprawy proponowanego porządku 
obrad do następnego Walnego Zgromadzenia a także zmienić kolejność  spraw  
przewidzianych do rozpatrzenia  w porządku obrad. 

§ 9 
Walne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członków, w zależności od potrzeb i 
porządku obrad następujące Komisje: 

1) Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób, 
2) Uchwał i Wniosków w składzie 2  osób. 

§ 10 
Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest : 

1) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności 
uczestników, a także ważności ich mandatów oraz ustalenie czy Walne 
Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, 

2) ustalenie wyników głosowań jawnych, odbywanych w trakcie obrad, 
3) przeprowadzenie głosowań tajnych oraz ustalanie i ogłaszanie ich wyników 

Walnemu Zgromadzeniu. 
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§ 11 

Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest przygotowanie i przedstawienie Walnemu 
Zgromadzeniu projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz 
wniosków zgłoszonych w dyskusji. 

§ 12 
1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Zebrania lub inny 
      członek Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
2.  Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności 
zgłaszania się.  

3.  Czas wystąpień osób zabierających głos w dyskusji nie jest ograniczony. 
4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni przysługuje prawo zabierania 

głosu poza kolejnością. 
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, którego wypowiedź odbiega od 

tematu dyskusji. Nie stosującym się do uwag przewodniczący odbiera głos. 
Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej 
sprawie już występowała. 

6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za 
wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu 
obradowania i głosowania w szczególności dotyczące: 

1) głosowania bez dyskusji, 
2) przerwania dyskusji, 
3) zamknięcia listy mówców, 
4) ograniczenia czasu przemówień, 

       5) zarządzenia przerw w obradach, 
       6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

 W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych dopuszcza się jedynie dwa  
 głosy - jeden za i jeden przeciw wnioskowi. 

7.   Oświadczenia zgłaszane do protokołu powinny być przekazane na piśmie na ręce 
sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

§ 13 
1.  Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący 

podaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej 
idące były głosowane w pierwszej kolejności. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. 

 Poprawki do wniosku wiodącego głosuje się przed wnioskiem. 
§ 14 

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków  Rady 
Nadzorczej, przy głosowaniu absolutorium dla członków Zarządu oraz w innych 
przypadkach określonych statutem lub ustawą. 

§ 15 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach  objętych 

porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków Spółdzielni w terminach i 
w sposób określony w statucie. 
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2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, 
których podjęcie wymaga zgodnie ze Statutem kwalifikowanej większości głosów. 

3. W głosowaniu oblicza się ilość głosów oddanych za i przeciw. Głosy 
wstrzymujące nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania. 
Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 

4. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej 
sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. 

5. Jeśli w głosowaniu jawnym jest taka sama ilość głosów oddanych 
za i przeciw to uważa się, że uchwała lub wniosek nie zostały podjęte. 

6. Jeśli w głosowaniu tajnym jest taka sama ilość głosów oddanych 
za i przeciw, to uważa się, że uchwała nie została podjęta. 

§ 16 
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem 
rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi ogólnie 
zasadami obradowania. 

§ 17 
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, 
przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 18 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. 
2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę odbycia Walnego 

Zgromadzenia, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone 
do  protokółu oraz  treść podjętych uchwał. Przy uchwałach należy podać liczbę 
oddanych głosów za i przeciw. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu. 

§ 19 
Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia 

§ 20 
Regulamin obowiązuje z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 
1/2008 z dnia 22 listopada 2008 r. 
       
 
            SEKRETARZ                                                             PRZEWODNICZĄCY 
    Walnego Zgromadzenia:                                                  Walnego Zgromadzenia: 
   
            podpisano                                                                          podpisano 
      (Halina Maińska)                                                                 (Erwin Starosta) 
 

...........................................                                                 .......................................... 
    
 
 
1) zm. uchwała Nr 1/2010 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich  

w Lublinie z dnia 26 czerwca 2010 r. – § 15 ust. 5 i 6 (stanowi załącznik Nr 1) 
2) zm. uchwała Nr 20/2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich  

w Lublinie z dnia 29 czerwca 2013 r. – § 4 ust. 1 (stanowi załącznik Nr 2) 
3) zm. uchwała Nr 1/2015 i Nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. 

Nałkowskich w Lublinie z dnia 16 maja 2015 r. – § 4 ust. 1 i 2 (stanowi załącznik Nr 3 i 4) 
4) zm. uchwała Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich  

w Lublinie z dnia 21 maja 2016 r. – § 9 (stanowi załącznik Nr 5) 
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