
Załącznik nr 1 do uchwały nr …./2020 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Budowniczych  
Domów i Mieszkań 

 

 

 

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH DOMÓW I MIESZKAŃ 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, 

zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady i tryb działania Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, zgodnie z postanowieniem § 24 

ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, z wyłączeniem tych zasad, które uregulowane zostały  

w Statucie. 

§ 2 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, zwane dalej 

Walnym Zebraniem Członków, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Budowniczych 

Domów i Mieszkań. 

2. Walne Zebranie Członków działa i obraduje zgodnie z postanowieniami Statutu 

Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. 

 

II. ZASADY DZIAŁANIA 

§ 3 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

A. Posiedzenia 

§ 4 

1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków odbywają się w terminie, miejscu oraz formie 

wskazanych przez Zarząd Główny.  

2. Walne Zebranie może się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich członków 
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uczestniczących w Walnym Zebraniu, możliwość wypowiadania się w toku obrad oraz 

wykonywania prawa głosu. Walne Zebranie może poodejmować uchwały przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, także w sprawach, dla których Statut 

lub Regulamin Walnego Zebrania przewiduje głosowanie tajne. W takim przypadku Walne 

Zebranie może w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, w głosowaniu 

jawnym, wyłączyć wymóg zachowania tajności głosowań. W zawiadomieniu o Walnym 

Zebraniu, o którym mowa w § 28 ust. 2 Statutu, umieszcza się informację o formie 

posiedzenia i opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.  

 

B. Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu 

 

§ 5 

1. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zebraniu Członków są wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia działający osobiście, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 Statutu. 

2. W posiedzeniach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział osoby zaproszone przez 

Zarząd Główny o ile ich obecność jest niezbędna ze względu na sprawy będące 

przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków. Osoby zaproszone nie mają prawa  

głosu. 

3. Zarząd Główny sporządza, w formie pisemnej, listę członków uprawnionych do udziału  

w Walnym Zebraniu, która zostaje wyłożona do podpisu przed pierwszym terminem 

Walnego Zebrania (lista obecności). W przypadku Walnego Zebrania odbywanego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, lista obecności zostaje sporządzona 

adekwatnie do wybranej formy komunikacji. Prezes Zarządu Głównego otwierający 

Walne Zebranie może zdecydować o sprawdzeniu obecności poprzez oczytanie nazwisk 

członków zwyczajnych. 

 

C. Przebieg posiedzeń  

 

§ 6 

1. Posiedzeniom Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący obrad, a do 

momentu jego wyboru Prezes Zarządu.  
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2. Prezes otwiera posiedzenie, i dalej podejmuje kolejno czynności kierując się 

następującymi zasadami: 

1) sprawdza ważność obrad, przez co rozumie się ustalenie istnienia wymaganego 

quorum w oparciu o listę obecności; legitymacji do uczestnictwa w obradach. 

W przypadku przeprowadzenia Walnego Zebrania przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, ustalenie istnienia wymaganego quorum następuje 

poprzez sprawdzenie obecności członków zwyczajnych (w tym reprezentowanych 

przez pełnomocników) biorących udział  w Walnym Zebraniu. Weryfikacja legitymacji 

do uczestnictwa w obradach obejmuje również weryfikację pełnomocnictw. 

Pełnomocnictwa w oryginale winny zostać złożone w Biurze Stowarzyszenia 

najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych poprzedzających termin odbycia 

Walnego Zebrania.  

2) po stwierdzeniu ważności obrad Prezes przeprowadza wybór Przewodniczącego 

Zebrania. 

3. Przewodniczący Zebrania podejmuje kolejno czynności kierując się następującymi 

zasadami: 

1) przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolanta,  

2) przedstawia do dyskusji projekt porządku obrad, 

3) z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy z obecnych członków z 

prawem głosu; zmiana porządku obrad może polegać na zmianie kolejności 

poszczególnych punktów porządku, w uzasadnionych przypadkach - na skreśleniu 

punktu z porządku. Zmiana porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu 

porządku możliwa jest jedynie w przypadku, gdy w Walnym Zebraniu Członków 

uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni i żaden z tych członków nie zgłosił 

sprzeciwu, 

4) Walne Zebranie Członków przyjmuje porządek obrad w formie uchwały, 

5) Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając 

dyskusję nad każdym z punktów obrad, 

6) kierując obradami Przewodniczący: 

a) udziela głosu członkom i zaproszonym gościom; Przewodniczący w uzgodnieniu  

z uczestnikami może ustalić, iż dyskusja prowadzona będzie łącznie nad kilkoma 

lub wszystkimi punktami porządku jednocześnie, 
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b) przyjmuje wystąpienia skierowane do protokołu informując o tym zebranych, 

c) czuwa nad sprawnością posiedzenia, 

d) zarządza głosowanie w sprawach tego wymagających, 

e) ogłasza wyniki głosowania, 

f) po wyczerpaniu posiedzenia Przewodniczący zamyka posiedzenie. 

4. W przypadku, gdy nie wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały wyczerpane, a 

nie jest możliwe kontynuowanie posiedzenia, Przewodniczący może przerwać obrady 

Walnego Zebrania Członków i wyznaczyć kolejny termin na jego kontynuację, nie 

odleglejszy jednak niż 14 dni od daty przerwanego posiedzenia. Zawiadomienia o dacie i 

miejscu odbycia kontynuacji posiedzenia dokonuje się jedynie w przypadku, gdy w czasie 

obrad przerwanego posiedzenia nie było możliwe ich dokładne ustalenie. Konstytuowane 

Walne Zebranie może odbywać się w innej formie niż pierwotne Walne Zebranie. 

5. Sprawy zgłoszone w wolnych wnioskach mogą być przyjęte jako wskazania lub wnioski 

skierowane do organów Stowarzyszenia lub jako zobowiązujące do ich zamieszczenia  

w porządku obrad następnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków. 

6. Sprawy dotyczące przebiegu obrad nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Przewodniczący. 

D. Zasady głosowania 

§ 7 

Walne Zebranie Członków wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

 

§ 8 

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych  

w Statucie.  

2. Przewodniczący obowiązany jest zarządzić głosowanie tajne w przypadku, gdy  

z wnioskiem takim wystąpi choć jeden z członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem w §28 

ust. 4-5 Statutu. 

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, a głosowanie tajne – na 

przeznaczonych do tego kartach, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w §28 ust. 4 

Statutu, gdzie sposób wykonywania prawa głosu zostanie wskazany w zawiadomieniu  

o Walnym Zebraniu, o którym mowa w § 28 ust.2 Statutu. 
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4. W przypadkach wskazanych w §28 ust. 5 Statutu wyznaczony przez Zarząd Główny 

członek Zarządu przeprowadza głosowania zgodnie z instrukcją głosowania przyjętą przez 

Zarząd Główny. Dopuszcza się możliwość ustalenia braku sprzeciwu ze strony członków 

uprawnionych do głosowania, na głosowanie w trybie pisemnym, w formie 

dokumentowej. 

§ 9 

1.Walne Zebranie Członków wybiera spośród obecnych członków, w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów Komisję Skrutacyjną w składzie 3. osobowym. Jeżeli do liczenia 

głosów zastosowano narzędzia (urządzenia, technologie) zapewniające automatyczne 

liczenie głosów, w szczególności w przypadku przeprowadzenia Walnego Zebrania przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  Komisja Skrutacyjna może składać się  

z jednego członka. 

2.Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest ustalanie wyników głosowań w trakcie obrad. 

E. Protokoły  

§ 10 

1. Z przebiegu posiedzenia Walnego Zebrania Członków oraz głosowania w trybie 

pisemnym sporządza się protokół. Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest protokolant 

w przypadku posiedzeń, a w przypadku głosowań w trybie pisemnym członek Zarządu 

prowadzący głosowanie. W przypadku przeprowadzania obrad Walnego Zebrania przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przebieg obrad może zostać 

utrwalony także w postaci nagrań audio lub/i video lub w innej formie, stanowi wówczas 

załącznik do protokołu. 

2. Protokół z obrad Walnego Zebrania winien być sporządzony w terminie 10 dni po 

zakończeniu posiedzenia i podpisany przez protokolanta oraz Przewodniczącego obrad. 

Protokół z głosowania w trybie pisemnym winien być sporządzony w terminie 10 dni po 

zakończeniu głosowania w trybie pisemnym i podpisany przez członka Zarządu 

Głównego, który przeprowadzał głosowanie. Korespondencja pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia odzwierciedlająca przebieg głosowania w trybie pisemnym stanowi 

załącznik do protokołu. 

3. Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków oraz głosowania w trybie pisemnym 

podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu. 
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4. Protokoły przechowywane są w dokumentacji prowadzonej przez Biuro Stowarzyszenia  

i są jawne dla członków Stowarzyszenia. 

§ 11 

1. Protokół z każdego posiedzenia winien zawierać: 

1) datę i miejsce posiedzenia, 

2) stwierdzenie istnienia quorum, 

3) nazwiska członków zwyczajnych lub ich pełnomocników obecnych na Walnym 

Zebraniu, chyba że sporządzona została lista obecności stanowiąca załącznik do 

protokołu,    

4) zwięzły przebieg obrad, z zaznaczeniem najistotniejszych głosów w dyskusji, 

5) treść uchwał wraz z wynikami głosowania, 

6) w formie załączników: 

a) listę obecności - z wyłączeniem posiedzeń przeprowadzanych przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli sporządzenie listy obecności nie będzie 

możliwe; 

b) karty Komisji Skrutacyjnej - z wyłączeniem posiedzeń przeprowadzanych przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania w trybie 

pisemnym; 

c) podjęte uchwały; 

d) nagrania audio/video lub inne formy utrwalania przebiegu Walnego Zebrania, 

jeżeli miały miejsce. 

2.W przypadku głosowań poza posiedzeniami w trybie pisemnym protokół powinien 

zawierać: 

1)  stwierdzenie braku sprzeciwu ze strony członków uprawnionych do głosowania na 

głosowanie w trybie pisemnym; 

2) nazwiska członków zwyczajnych biorących udział w głosowaniu; 

3) datę podjęcia uchwał(y) – którą jest data oddania głosu przez ostatniego z członków 

uprawnionych do głosowania; 

4) treść uchwał(y) wraz z wynikami głosowania; 

5) w formie załączników: 

 – protokół może zawierać podjęte uchwały  
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- korespondencję pomiędzy członkami Stowarzyszenia odzwierciedlającą przebieg 

głosowania w trybie pisemnym. 

§ 12 

1. Podjęte uchwały ujmowane są w treści protokołu z zaznaczeniem numeru każdej  

z uchwał. 

2. Uchwały numeruje się w taki sposób, że umieszcza się cyfrę arabską oznaczającą kolejny 

numer uchwały i łamie się ją przez liczbę arabską oznaczającą rok, przy czym numeracja 

uchwał zachowuje ciągłość w danej kadencji Walnego Zebrania Członków,  

z uwzględnieniem posiedzeń nadzwyczajnych oraz głosowań w trybie pisemnym. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13 

Obsługę administracyjno – biurową i prawną posiedzeń Walnego Zebrania Członków 

zapewnia Zarząd Główny. 

 

§ 14 

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego przyjęcia. 

 

§ 15 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

w dniu 16.06.2020 roku. 
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