
REGULAMIN 
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI 
SM „RADOGOSZCZ-ZACHÓD" 

W ŁODZI 

 
I. PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 16 września 1982r  Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r.nr 188 poz. 1848) 
2. Postanowienia §§ 112-124 statutu SM „Radogoszcz-Zachód" 

 
II. SKŁAD  ZEBRANIA  PRZEDSTAWICIELI  I  TRYB  ODWOŁYWANIA JEGO CZŁONKÓW. 
 

§1 
 

■■■                                                                                                          
§1 

Zebranie Przedstawicieli zwane dalej .Zebraniem" jest najwyższym organem Spółdzielni. 

 
§2 
 

1. Zebranie składa się z 30  przedstawicieli wybranych w głosowaniu tajnym przez zebrania grup członkowskich spośród członków 

Spółdzielni na okres 4 lal. 
2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. 
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania członkowie, przedstawiciele oraz jednostki organizacyjne, w których Spółdzielnia jest 

zrzeszona powinni być zawiadomieni pisemnie na 14 dni przed terminem Zebrania. 
4. Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W razie wniesienia do tego porządku 

dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków na 5 dni przed terminem Zebrania. 

 
§3 

 

Przedstawiciele biorą udział w Zebraniu tylko osobiście. 

 

§4 
 
Każdemu przedstawicielowi  przysługuje wyłącznie jeden  głos bez względu na ilość wniesionych udziałów. 

 
§5 

 

1. Zebranie grupy członkowskiej może przed upływem kadencji odwołać przedstawiciela większością 2/3 głosów i na jego miejsce do 

końca kadencji dokonać wyboru innego przedstawiciela. 
 

2. W razie złożenia rezygnacji przez przedstawiciela lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do 

końca kadencji wchodzi przedstawiciel wybrany na najbliższym zebraniu grupy członkowskiej. 
'■      •   '                                                                                                       

§6 
 

§6 
 

W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 

zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście. 

 
III. ZAKRES KOMPETENCJI ZEBRANIA 

§7 
 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należą sprawy wymienione w § 117 statutu Spółdzielni. 

 
IV. WYBORY RADY NADZORCZEJ 

§8 
 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w liczbie 15 przez przedstawicieli. 
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
3. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych ważnych 

głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje 

tylko podwójna liczba osób, w stosunku do nie obsadzonych miejsc, spośród kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej 

głosów, lecz mniej niż 50%. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze oraz kandydaci, którzy w II turze 

wyborów uzyskali kolejno największą liczbę oddanych ważnych głosów. 
4. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby miejsc w 

danym organie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami wg wyżej wymienionych zasad. 

 
 
 



 
 
§9 

 
1. Zebranie Przedstawicieli może odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji większością 2/3 głosów i na jego 

miejsce dokonać wyboru do końca kadencji innego członka. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. 
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił, Zebranie Przedstawicieli dokonuje wyboru, do końca kadencji Rady, innego 

członka. 

 
V. ORGANIZACJA ZEBRANIA 

§10 
 

1. Obrady Zebrania otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Radę członek Rady. 
2. Otwierający obrady zarządza wybór, spośród przedstawicieli, Prezydium Zebrania w głosowaniu jawnym, w składzie: przewodniczący, 

sekretarz i asesor. 
3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania. 

 
§11 

 
Po dokonaniu wyboru Prezydium, dalsze obrady prowadzi przewodniczący Zebrania, który zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. 

Zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania, a także zmienić kolejność rozpatrywania 

spraw objętych porządkiem obrad. 

 
§ 12 

 
Przedstawiciele obecni na Zebraniu wybierają ze swego grona trzyosobowe komisje: 

1) mandatowo-skrutacyjną, której zadaniem jest: 
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania w świetle wymogów statutowych, 
b) sprawdzenie list obecności przedstawicieli oraz ustalenie liczby obecnych na Zebraniu, 
c) dokonywanie, na zarządzenie przewodniczącego Zebrania, obliczeń wyników głosowania. 

2) wniosków - dla rozpatrywania pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych na Zebraniu wniosków i przedłożenie ich Zebraniu 

Przedstawicieli w formie projektów uchwały. 
3) inne komisje w miarę potrzeb, w tym wyborczą o ile w porządku obrad Zebrania są wybory. 

 
§13 

 
Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma 

prawo zgłosić odrębne zdanie z uzasadnieniem swego stanowiska wobec Zebrania. 
 

§14 
 

1. Z dokonanych czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 
2. Przewodniczący komisji podaje do wiadomości Zebrania ustalenia komisji wynikające z protokółu. 

 
VI. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ 
 

§15 
 

1. Przewodniczący Zebrania przedstawia sprawę zamieszczoną w porządku obrad i otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności 

zgłoszeń. 
1. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości przedstawicieli 

dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 
2. Członkom Zarządu i Rady oraz przedstawicielom jednostek organizacyjnych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przewodniczący 

może udzielić głosu poza kolejnością. 
3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie 

stosującym się do uwag, przewodniczący może odebrać glos. chyba, że przedstawiciele postanowią inaczej. 
4. Jeżeli mówca nie mieści si^ w limicie czasu, o dalszym przedłużeniu wystąpienia decydują przedstawiciele. Przewodniczący może 

odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała, chyba, że przedstawiciele postanowią inaczej. 
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. 
6. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności: 

1) głosowania bez dyskusji, 
2) zamknięcia listy mówców, 
3) zakończenia lub przerwania dyskusji, 
4) ograniczenia czasu wystąpień, 
5) zarządzenia przerwy w obradach, 
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków, 
7) uchylenia zarządzenia przewodniczącego. 

7. 5.  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokółu mogą być składane na piśmie, z podaniem imienia 

i nazwiska, do Prezydium Zebrania. 
8. 6.   Zarządzenie  przewodniczącego  może  być  uchylone  przez  przedstawicieli  w  drodze głosowania. 



 

 

§ 16 
 

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta, przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, 

aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. 
2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. 

Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem. 
 

§17 
 

1. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie mandatów. 
2. Na żądanie 1/5 liczby przedstawicieli obecnych na Zebraniu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne w danej  sprawie objętej  

porządkiem obrad z wyłączeniem wyboru Prezydium Zebrania. 
3. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 

oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej. 
 

§ 18 
 

1. 1. Zebranie Przedstawicieli zwołane w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% 

przedstawicieli. Jeżeli w pierwszym terminie Zebranie nie odbędzie się ze względu na brak wymaganej liczby obecnych - Zebranie 

zwołane w drugim terminie, nie krótszym niż 7 dni od pierwszego terminu, jest zdolne do podejmowania uchwał   bez względu na 

liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 
2. Zasada o podejmowaniu uchwał jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu nie dotyczy 

uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium 
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem tych uchwał, dla których ustawy lub statut przewidują większość 

kwalifikowaną. 
4. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwał)' uwzględnia się tylko ważne głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki 

głosowania ogłasza przewodniczący Zebrania. 
 

§19 
 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§20 
 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga Prezydium Zebrania zgodnie z przyjętymi ogólnie 

zasadami obradowania. 
 

§21 
 

1. Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania, w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od 

daty Zebrania. 
2. Protokół Zebrania powinien zawierać datę, porządek obrad, skład Prezydium, treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki 

głosowania, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnoszące się do przyjętych bilansów oraz uchwalonych wieloletnich 

planów działalności. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za i przeciw. Lista obecności i tekst)' podjętych uchwal 

stanowią załączniki do protokółu. 
 

§22 
 

1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokółu Zebrania. 
1. 2.   Członek  Spółdzielni   i  Zarząd  może  zaskarżyć   do   Sądu  każdą  uchwałę  Zebrania Przedstawicieli z powodu jej 

niezgodności z przepisami prawa lub statutu, w terminie ustawowym. 
2. O podjętych uchwałach oraz treści uchwał regulujących stosunki między członkami a Spółdzielnią,  członkowie  Spółdzielni  powinni  

być  zawiadomieni  przez  wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni w ciągu 30 dni od daty odbycia Zebrania. 
 

§23 
 

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli SM „Radogoszcz-Zachód" w Łodzi Uchwałą Nr 7/W2004 w dniu 

3.06.2004r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Traci moc Regulamin Zebrania Przedstawicieli SM „Radogoszcz-Zachód" w Łodzi uchwalony w dniu 26.06.1996r. 

 

 

Sekretarz                                                                              Przewodniczący 
Zebrania Przedstawicieli                                                           Zebrania Przedstawicieli 

 


