A. Walne Zgromadzenie
§ 65.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. W związku z tym, że liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekracza 500, Walne
Zgromadzenie jest podzielone na części. Rada Nadzorcza uwzględniając podział na
nieruchomości ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w
obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia
§ 66.
1. Członkowie spółdzielni są obowiązani do osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże
osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu
pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, Rady
Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone.
3. Członek Spółdzielni, którego odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest rozpatrywane
przez Walne Zgromadzenie ma możliwość korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub
pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta przedstawiciel lub członek, nie są
uprawnione do zabierania głosu.
§ 67.
Przyjęty przez Walne Zgromadzenie regulamin określa szczegółowy tryb jego obrad.
§ 68.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu,
b) zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie
uchwał w tych sprawach,
c) udzielenie indywidualnie w głosowaniu tajnym absolutorium członkom Zarządu,
3) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie 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 przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz
występowania z nich,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią, podziału
spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej spółdzielni oraz
likwidacji Spółdzielni,
8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z
niego,
12) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
15) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni nie wymienionych w statucie,
16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 69.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2.

Ponadto Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym
czasie.

3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej 1/10 liczby członków,
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego
zwołania.
5. Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane przez Zarząd w
takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie
nastąpi - zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
§ 70.
1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się
wszystkich członków oraz Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową
Radę Spółdzielczą, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części.
Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu
wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz
informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadomienia wysyła się
listami poleconymi lub przekazuje członkom Spółdzielni za pokwitowaniem z określeniem daty
doręczenia.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie. Zasada ta nie
dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
§ 71.
1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w
tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni
przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie
do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały
zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed
posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków
spółdzielni.
§ 72.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego
Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie większość ogólnej liczby
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Jednakże 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 posiedzeniach
wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie,
uczestniczyła łącznie, co najmniej połowa ogólnej liczby 30 % uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu,
 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią,
 2/3 głosów – przy odwołaniu członka Rady Nadzorczej,
 3/4 głosów przy likwidacji Spółdzielni w czasie obrad dwóch kolejnych Walnych
Zgromadzeń.
4.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów
Spółdzielni i odwołania ich członków. Na żądanie 1/5 obecnych na Walnym Zgromadzeniu
zarządza się glosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
§ 73.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany
członek Rady.
2.

Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
przewodniczący, sekretarz i co najmniej jeden zastępca przewodniczącego. Członkowie Zarządu
nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.

Szczegółowy tryb obradowania, podejmowania uchwał, przeprowadzania wyborów i odwoływania
członków Rady Nadzorczej określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 74.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2.

Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z
przepisami prawa lub statutu.
§ 75.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który winien być sporządzony w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zebrania, protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni.
3. Odpisy uchwał Zarząd przesyła w terminie 21 dni od jego odbycia Radzie Nadzorczej.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat, o ile przepisy w sprawie
przechowywania akt nie mówią inaczej.

