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REGULAMIN  WYBORÓW       
 

Rozdział I 

P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e 

 

§  1 

Regulamin wyborów zwany dalej Regulaminem określa zasady oraz sposób przeprowadzania 

wyborów: 

1) Rady Nadzorczej Spółdzielni 

2) Zarządu Spółdzielni 

3) Delegatów Spółdzielni na Zjazd na Kongres Związku do którego Spółdzielnia należy 

4) Komisji stałych Rady Nadzorczej 

 

§  2 

Podstawy prawne Regulaminu to:  

a) ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze  zwanej dalej ustawą   (Dz. U.  

z 2003 r. Nr  188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), 

b) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 119, poz. 1119 z późniejszymi zmianami), 

c) Statut Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwany dalej Statutem, stanowiący za-

łącznik do uchwały nr  3/2007 Zebrania Przedstawicieli Członków JSM w Jaśle z dnia 

30 listopada  2007 r. 

 

§  3 

Wszystkie wybory za wyjątkiem określonych w § 7 Regulaminu dokonywane są w głosowa-

niu tajnym przez uprawnionych obecnych na posiedzeniach organów Spółdzielni, o których 

mowa w § 116 Statutu. 

 

§  4 

Uchwały wyborcze zapadają zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów, a za uchwałą 

opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków 

uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu  

 

§  5 

1. Zwykła większość oznacza, że liczba głosów „za” jest co najmniej o jeden większa od  

      liczby głosów „przeciw”  niezależnie od ilości osób biorących udział w głosowaniu. 

2. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas gdy liczba głosów oddanych „za”  

jest  co najmniej o jeden większa od połowy osób uprawnionych obecnych na posiedze-

niu organu Spółdzielni.   

§  6 

1. Kandydatami do poszczególnych funkcji mogą być tylko członkowie Spółdzielni. 

2. Ilość kandydatów do poszczególnych funkcji jest nieograniczona. 

 

§  7 

1. Wybory członków organów Spółdzielni obsługuje co najmniej 3 osobowa Komisja  

      Skrutacyjna, która wybierana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością  głosów. 

2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wybierany jest jawnie przez jej członków ze  

swego grona. 
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Rozdział  II 

 

Z a d a n i a    K o m i s j i    S k r u t a c y j n e j 

 

§ 8 

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy techniczna obsługa wyborów. 

2. Podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej głosy liczy Przewodniczący obrad organu Spół-

dzielni wybierającego Komisję.  Zadanie to może powierzyć innym osobom stosownie do 

§ 145 ust. 7 Statutu. 

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. 

 

§  9 

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej w szczególności należy: 

a) przygotowanie kart do głosowania przy przyjęciu zasady, że wypełnia się je tylko 

po jednej stronie, a po drugiej opatruje pieczęcią organu Spółdzielni, 

b) przygotowanie urny do głosowania, 

c) policzenie głosów, 

d) liczenie głosów w głosowaniu jawnym jeżeli Przewodniczący Zebrania powierzy 

je komisji, 

e) sporządzenie protokołu z wyborów. 

2. Karty wyborcze powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejno-

ści alfabetycznej ustalonej przez komisję wyborczą powołaną przez Walne Zgromadzenie 

lub jego pierwszą część.  

3. Uprawnieni do głosowania skreślają nazwisko kandydata, na którego nie głosują lub sta-

wiają na karcie do głosowania znak „x” przy nazwisku kandydata na którego głosują. 

4.  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej każdorazowo przed wyborami objaśnia technikę 

głosowania. 

5. Karty do głosowania (karty wyborcze) uprawnionym do głosowania wręcza komisja skru-

tacyjna, po czym Przewodniczący wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Po upływie 

tego czasu jeden z członków komisji skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska 

uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodząc od urny wrzucając do niej 

swoje karty do głosowania. 

6. Po zakończeniu oddawania głosów komisja skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzu-

conych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nie ważnych, liczbę głosów 

oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandyda-

tów.  

7. Jeżeli głosujący skreślił mniej kandydatów niż ma być wybranych lub ilość postawionych 

znaków „x” przy nazwiskach kandydatów przewyższa liczbę możliwych do wybrania 

osób to karta jest nieważna. Nieważna jest też karta uszkodzona lub zniszczona w taki 

sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos lub na karcie znajdują się dopi-

sane inne osoby niż przedstawione przez komisję skrutacyjną. Jeżeli na karcie do głoso-

wania skreślona jest równa lub większa liczba kandydatów niż ma być wybranych to karta 

jest ważna, a głosy zalicza się tym kandydatom, którzy nie zostali skreślani lub jeżeli na 

karcie do głosowania ilość znaków „x” postawionych przy nazwiskach kandydatów jest 

równa lub mniejsza niż ma być wybranych to karta jest ważna, a głosy zalicza się tym 

kandydatom przy których został postawiony znak „x”.   

8. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowa- 

nia i w tym celu: 

a) ustala na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz 

liczbę, którym wydano karty do głosowania, 

b) liczy znajdujące się w urnie karty do głosowania, gdyby liczba kart w urnie różniła  
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się od liczby kart wydanych, ustala przyczyny niezgodności, 

c) po dokonaniu ustaleń, o których mowa w lit. a i b  Komisja Skrutacyjna  oblicza głosy 

oddane  na poszczególnych kandydatów, 

d) dopisanie na karcie dodatkowego kandydata nie powoduje nieważności karty i nie 

pociąga za sobą żadnych skutków prawnych.  

9. Przy obliczaniu za nieważne uznaje się głosy: 

- inne niż określone w ust. 2, 

- całkowicie przekreślone lub przedarte, 

- w których liczba nie skreślonych kandydatów przewyższa liczbę możliwych do wy-

brania. 

10. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, w którym określa: 

a) datę i miejsce głosowania, 

b) skład komisji, 

c) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

d) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania, 

e) liczbę oddanych głosów, 

f) liczbę głosów nieważnych, 

g) liczbę głosów ważnych, 

h) liczbę głosów oddanych ważnie na poszczególnych kandydatów. 

11. W części końcowej protokołu omawia się zwięźle incydenty i okoliczności związane  

z  przebiegiem głosowania, o ile takie wystąpiły. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

Komisji obecni przy jego sporządzaniu.  

12. Karty wyborcze po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna składa w opieczętowanej 

pieczęcią Komisji Skrutacyjnej kopercie. Kopertę podpisują wszyscy członkowie Komisji 

obecni przy obliczaniu głosów.   

13. Protokół wraz z kartami wyborczymi Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje 

Przewodniczącemu organu Spółdzielni, na którym były przeprowadzane wybory.  

14. Z zastrzeżeniem wyboru członków organów Spółdzielni lub delegatów na Zjazd związku, 

w którym Spółdzielnia jest zrzeszona przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia, 

wyniki wyborów odczytuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

 

Rozdział III 

 

W y b o r y     R a d y    N a d z o r c z e j 

 

§ 10 

1. Rada Nadzorcza składa się z  9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród 

członków. Jeżeli członkiem jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędą-

ca członkiem, wskazana przez tę osobę prawną. 

2. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej 

liczbie kandydatów z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostanie 

podzielone na części każda część Walnego Zgromadzenia  jest reprezentowana w Radzie. 

Zgłaszanie  kandydatów na członków Rady następuje w trybie przewidzianym w § 124 

Statutu.  

3. Komisja Skrutacyjna, o której mowa w § 9 Regulaminu sporządza na podstawie wniosku 

Komisji Wyborczej karty wyborcze  i umieszcza na nich wszystkich zgłoszonych kandyda-

tów do Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli pisemne 

oświadczenie, ze nie naruszają zakazu konkurencji, z zachowaniem zasady, że pod nume-

rem obwodu wyborczego (części Walnego Zgromadzenia) określonej w uchwale Rady 

Nadzorczej, o której mowa w § 122 Statutu umieszcza się  w porządku alfabetycznym 
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kandydatów reprezentujących ten sam obwód wyborczy (część Walnego Zgromadzenia) 

oraz podaje pisemną informację o sposobie oddania głosu, aby głos był ważny. 

 

§  11 

1. Wybór członków Rady na daną kadencję stwierdzają przewodniczący i sekretarze po-

szczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów komisji skrutacyj-

nych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd zwołuje w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia 

wszystkich Przewodniczących, sekretarzy i przewodniczących komisji skrutacyjnych po-

szczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

3. O czasie, miejscu i celu zebrania Przewodniczących, sekretarzy i przewodniczących komi-

sji skrutacyjnych części Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie za potwier-

dzeniem odbioru. 

4. Zebranie otwiera prezes Zarządu w celu dokonania wyboru przewodniczącego zebrania. 

5. Wyboru przewodniczącego zebrania dokonuje się spośród Przewodniczących poszczegól-

nych części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. 

6. W zgłaszaniu kandydatów i w głosowaniu na przewodniczącego zebrania biorą udział 

Przewodniczący, sekretarze i przewodniczący komisji skrutacyjnych poszczególnych czę-

ści Walnego Zgromadzenia. 

7. Wybranym przewodniczącym zebrania zostaje ten kandydat, który w głosowaniu jawnym 

otrzymał największą ilość głosów, co stwierdza prezes Zarządu.  

8. Wybrany przewodniczący prowadzi zebranie i dokonuje ustalenia kolejności czynności w 

celu stwierdzenia wyboru członków Rady przydzielając uczestnikom zebrania, o których 

mowa  

w ust.6, odpowiednie zadania. 

9. Po zakończeniu tych czynności sporządza się protokół, który w kolejności zawiera: 

 wyniki wyborów członków Rady na poszczególnych częściach Walnego Zgromadze-

nia 

 łączną ilość głosów, którą uzyskali kandydaci do Rady z poszczególnych części Wal-

nego Zgromadzenia  

 osoby, które w wyniku głosowania uzyskały mandat członka Rady na następną kaden-

cję. 

10. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę 

głosów z pośród kandydatów reprezentujących ten sam okręg wyborczy (część Walnego 

Zgromadzenia) oraz kolejno ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów 

ważnie oddanych aż do osiągnięcia liczby możliwych do wyboru członków Rady Nad-

zorczej, z zastrzeżeniem, że ten sam okręg wyborczy (część Walnego Zgromadzenia) nie 

może uzyskać więcej niż 3 (trzy) mandaty do Rady. 

11. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taka samą liczbę głosów, co powodowało-

by przekroczenie liczby członków organu, do którego odbywają się wybory przewodni-

czący zebrania zarządza losowanie, który z kandydatów otrzyma mandat. Zasady loso-

wania ustala przewodniczący zebrania. Zasady losowania winny być szczegółowo opisa-

ne w protokole, o którym mowa w ust. 9. 

12. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 9 podpi-

sują wszyscy Przewodniczący, sekretarze i przewodniczący komisji skrutacyjnych po-

szczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 12 

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 

2. Członek Rady traci mandat przed upływem kadencji w razie:  

1) zrzeczenia się mandatu, 
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2) ustania członkostwa Spółdzielni,  

3) odwołania go przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, 

4) zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę. 

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym. 

3. Przyczyną odwołania może być w szczególności: 

1) wybranie do Zarządu, 

2) prowadzenie działalności konkurencyjnej, 

3) nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady w posiedzeniach powyżej 3 miesięcy. 

4. Odwołanie członka Rady następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.     

5. Odwołanie poszczególnych członków Rady może nastąpić na tym samym posiedzeniu 

Walnego Zgromadzenia, na którym zgłoszono wniosek  o odwołanie. Wniosek wymaga 

uzasadnienia  

6. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat  Walne Zgromadzenie na najbliższym po-

siedzeniu dokonuje wyboru innego członka do końca kadencji Rady. 

7. W przypadku, gdy pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami nastąpi wygaśnięcie co 

najmniej 40 % liczby mandatów członków Rady, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne 

Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć 

w ciągu 9 tygodni od dnia, w którym liczba wakujących mandatów przekroczy limit okre-

ślony w zdaniu poprzedzającym.  

 

 

§ 13 

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Zebranie na najbliższym swym  

posiedzeniu dokonuje wyborów uzupełniających. Postanowienia § 10 ust. 3 oraz § 11 Regu-

laminu stosuje się odpowiednio. 

 

 

Rozdział  IV 

W y b o r y    P r e z y d i u m     R a d y    N a d z o r c z e j 

 

§ 14 

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą podczas pierwszego posiedzenia Rady zwołanego zgodnie 

z § 162  ust.2 Statutu wybiera Prezydium Rady w składzie określonym w Regulaminie Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 15 

1. W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący Rady zwykła większością głosów 

z zachowaniem  wymagań określonych w § 3, § 6 i § 7 Regulaminu. 

2. Jeżeli wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia (dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą  

      samą ilość głosów) przeprowadza się ponownie wybory poprzedzone co najmniej 15  

      minutową przerwą z pomięciem kandydata lub kandydatów (przy równej liczbie głosów), 

      którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci uzyska-

li tę samą liczbę głosów, lista kandydatów w ponownych wyborach nie ulega zmianie. 

3. Jeżeli druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, wybory prowadzi się do skutku z 30 mi- 

nutowymi przerwami. Możliwe jest zgłaszanie nowych kandydatur. 

 

§ 16 

1. Podczas tego samego posiedzenia Rady, Rada wybiera Zastępcę, Sekretarza Rady i Prze-

wodniczącego Komisji Rewizyjnej w jednym akcie głosowania. 

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tą samą ilość głosów, a nie wszyscy z nich 
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mogą być wybrani, przeprowadza się wybory uzupełniające uwzględniając jedynie tych 

kandydatów, którzy otrzymali równą, największą liczbę głosów. 

3. Postanowienia § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 17 

Odwołanie Prezydium Rady lub poszczególnych jego członków może nastąpić na wniosek 

Członka Rady w tym samym trybie co wybór, na następnym posiedzeniu po tym, na którym 

zgłoszono wniosek o odwołanie. Wniosek wymaga uzasadnienia. 

 

§ 18 

W przypadku odwołania całego Prezydium, wybór nowego składu musi nastąpić na tym sa-

mym posiedzeniu, na którym nastąpiło odwołanie według zasad określonych w Regulaminie. 

  

 

Rozdział  V 

W y b o r y   Z a r z ą d u 

 

§ 19 

Wybory Zarządu Spółdzielni zwanego dalej Zarządem, którego skład określa § 164 ust.1 Sta-

tutu, przeprowadza się w następującej kolejności: 

1) wybory Prezesa Zarządu 

2) wybory Zastępcy Prezesa Zarządu 

3) wybory pozostałych członków Zarządu. 

 

§ 20 

1. Termin posiedzenia Rady, na której zostaną dokonane wybory określa Rada. 

2. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia, w którym został odwołany 

dotychczasowy Zarząd oraz nie krótszy niż 14 dni licząc od tej samej daty. 

3. Wybory, o których mowa w ust. 1 są poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym (kon-

kursem). 

4. Rada określa nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów, podając miejsce i termin 

(dzień i godzinę) składania dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 2 Regulaminu. Po-

stanowienia § 123 pkt 2 Statutu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 21 

1. Każdemu członkowi Rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5,  przysługuje prawo zgło-

szenia jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu zwanego dalej Prezesem. 

2. Zgłoszenie musi nastąpić w formie pisemnej powinno zawierać: 

a) dane personalne kandydata (imię, nazwisko, wiek, wykształcenie), 

b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, 

c) opis przebiegu pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, 

d) uzasadnienie przydatności kandydata na stanowisko Prezesa. 

e) pisemne oświadczenie, że w przypadku wyboru na członka Zarządu nie może zajmo-

wać się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może być złożone w siedzibie Spółdzielni lub prze-

słane pocztą (przesyłka polecona) 

4. W wypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

5. W przypadku ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego (konkursu), kandydatury, które 

wpłynęły w wyniku jego ogłoszenia zgłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej. 
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§ 22 

1. Prezydium Rady w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty upłynięcia okresu przyjmo-

wania zgłoszeń dokonuje ich weryfikacji pod względem formalnoprawnym i udostępnie-

nia listę kandydatów członkom Rady. 

2. Po weryfikacji, o której mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady zaprasza kandydatów na  

      posiedzenie Rady, w czasie której nastąpią wybory. 

 

§ 23 

1. Na posiedzeniu Rady w sprawie wyboru Prezesa Przewodniczący Rady przedkłada Ra-

dzie sprawozdanie z przebiegu prac Prezydium Rady. 

2. Rada zatwierdza listę kandydatów w porządku alfabetycznym. 

3. Na liście nie umieszcza się nazwiska kandydatów: 

a) których  zgłoszenie nie spełnia wymogów § 21 Regulaminu, 

b) nieobecnych na posiedzeniu,  

c) którzy cofnęli zgodę na kandydowanie. 

4. Po zatwierdzeniu listy kandydatów Przewodniczący Rady przedstawia informacje, którzy 

z kandydatów i z jakich powodów nie zostali umieszczeni na liście kandydatów i przed-

stawia obecnym zatwierdzoną przez Radę listę kandydatów .  

5. Kandydaci winni przedstawić swoją prezentację wg kolejności umieszczenia ich na liście 

kandydatów. W trakcie prezentacji pozostali kandydaci opuszczają salę obrad Rady. 

6. Po swych wystąpieniach kandydaci udzielają wyjaśnień i odpowiedzi na pytania człon-

ków Rady. 

 

§ 24 

Wybór Prezesa następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3  

ustawowego składu Rady. 

 

§ 25 

1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów  przeprowadza się  

ponowne wybory z pominięciem na liście  kandydata lub kandydatów (przy równej liczbie  

głosów), którzy kolejno uzyskali najmniejszą ilość głosów. W przypadku, gdy wszyscy 

kandydaci uzyskali ta samą ilość głosów, lista kandydatów w ponownych wyborach nie 

ulega zmianie. 

2. Ponowne wybory winny być poprzedzone co najmniej 30 minutową przerwą. 

 

§ 26 

1. Jeżeli ponownie wybory nie dadzą rezultatu, wybory Prezesa odracza się do następnego 

posiedzenia Rady. 

2. Odroczone wybory przeprowadza się na dotychczasową listę kandydatów najwyżej dwa  

      razy  przy uwzględnieniu zasad określonych w § 22. 

3. Jeżeli w trybie określonym wyżej Prezes nie zostanie wybrany, procedurę wyboru Prezesa  

określi Rada odrębną uchwałą. 

 

§ 27 

1. Zastępcę Prezesa wybiera Rada na wniosek Prezesa. 

2. We wniosku zgłoszonym ustnie należy przedstawić osobę kandydata i uzasadnić jego 

przydatność na proponowaną funkcję. 

 

3. Przed przystąpieniem do wyboru udziela się kandydatowi głosu, który następnie udziela  

wyjaśnień i odpowiedzi na pytania członków Rady. 
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§ 28 

1. Zastępcę Prezesa wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

2. Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów, Prezes może: 

a) złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie wyborów 

b) złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie wyborów na następnym posiedzeniu 

Rady, 

c) zgłosić innego kandydata. 

 

§ 29 

Jeżeli w ponownych wyborach kandydat nie uzyska większości głosów Prezes zobowiązany 

jest zgłosić następnego kandydata. 

 

§ 30 

1. Pozostałych członków Zarządu wybiera się zwykłą większością głosów  spośród człon-

ków Spółdzielni zgłoszonych przez Prezesa w jednym akcie głosowania. 

2. Za wybranych uważa się kandydatów którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało ta samą ilość głosów, a nie wszyscy z nich 

mogą być wybrani, przeprowadza się wybory uzupełniające uwzględniając jedynie tych 

kandydatów, którzy otrzymali równą, największą liczbę głosów. 

3. Postanowienia § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

 

Rozdział  VI 

W y b o r y  k o m i s j i   R a d y    N a d z o r c z e j 

 

§ 31 

1. Każdy członek Rady ma prawo uczestniczyć w pracach komisji stałych i doraźnych Rady. 

2. Członek Rady może być członkiem nie więcej niż 2 stałych komisji Rady. 

3. Komisja nie może liczyć więcej niż 5 członków. 

 

§ 32 

1. Członkowie Rady zgłaszają chęć pracy w komisjach z uwzględnieniem postanowień § 31. 

2. Jeżeli ustalone w sposób określony w ust. 1 składy komisji spełniają wymogi § 31, Rada 

zatwierdza składy osobowe w głosowaniu jawnym. 

3. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż określona w § 31 ust. 3, przeprowadza się gło-

sowanie tajne na listę kandydatów zatwierdzoną w kolejności alfabetycznej. 

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tą samą ilość głosów, a nie wszyscy z nich 

mogą być wybrani, przeprowadza się wybory uzupełniające uwzględniając jedynie tych 

kandydatów, którzy  otrzymali równą, największą liczbę głosów. 

5. Postanowienia §  11 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 33 

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego  

i Sekretarza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w trakcie jednego aktu głoso-

wania. 
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Rozdział  VII 

W y b o r y    D e l e g a t ó w    n a    Z j a z d 

 

§ 34 

Stosownie do odrębnych przepisów wyboru delegatów na Zjazd związku, w którym Spół-

dzielnia jest zrzeszona dokonuje Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza. 

 

§ 35 

Wybory odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie dotyczącym wyboru: 

a)  Rady Nadzorczej w przypadku wyboru dokonywanego przez Walne Zgromadzenie, 

b) Prezydium Rady Nadzorczej w przypadku wyboru dokonywanego przez Radę Nad-

zorczą. 

 

§ 36 

Odwołanie Delegata może nastąpić większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu odpowiedniego organu Spółdzielni. 

 

§ 37 

1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub ustania członkostwa w Spółdzielni odpowiedni  

      organ dokonuje  wyboru uzupełniającego. 

2. Postanowienia §  35 do 36 stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział  VIII 

P o s t a n o w i e n i a    k o ń c o w e 

 

§ 38 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie przy przeprowadzaniu wy-

borów uzupełniających lub zarządzonych nowych wyborach organów Spółdzielni. 

 

 

 

 

Powyższy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 4/2007 ZPCz JSM z dnia 30 listopa-

da 2007 r. i zmieniony uchwałą nr 12/2008  WZCz JSM odbywanego w 7 częściach w dniach 

od 18 do 30 czerwca 2008 r. 

 
 

 


