
 

Regulaminu  obrad 

Walnego Zgromadzenia  
 Banku Spółdzielczego w Halinowie 

 

 
I.  ZADANIA,   UCZESTNICY   I   ORGANI-

ZACJA   OBRAD    WALNEGO ZGRO-

MADZENIA BANKU  

 
§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Członków Banku jako 

najwyższy  organ  Banku Spółdzielczego w Ha-
linowie, zwanego dalej Bankiem Spółdziel-

czym, realizuje  zadania określone w ustawach:  

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,  Prawo 

bankowe,   Prawo  spółdzielcze  i  odpowied-

nich  postanowieniach Statutu   Banku   oraz  
reprezentuje  gospodarcze  i  społeczne interesy 

ogółu Członków Banku.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują  
wszystkich członków Banku.  

 

§ 2 
 

1.  Każdy uprawniony do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu ma jeden głos.  
2.  Osobom  nie  będącym  członkami  a  biorącym 

udział w Walnym Zgromadzeniu stosownie  do  

postanowień  Statutu przysługuje głos dorad-
czy.  

§ 3 

 
Dla  sprawnego  przeprowadzenia  obrad Walnego 

Zgromadzenia wybiera spośród członków : 

1) przewodniczącego,  sekretarza  i  dwóch  
członków (Prezydium Walnego Zgromadze-

nia),  

2) Komisje :  
   - mandatowo-skrutacyjną w liczbie 3 osób,  

   - uchwał i wniosków w liczbie 3 osób. 

  
II. TRYB PROWADZENIA OBRAD, DYSKU-

SJA, ZGŁASZANIE WNIOSKÓW.  

 
§ 4 

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera  przewodniczący 

Rady Nadzorczej Banku lub jego zastępca, któ-

ry przeprowadza wybory przewodniczącego 

obrad, a następnie przekazuje dalsze prowadze-
nie Walnego Zgromadzenia  wybranemu prze-

wodniczącemu. 

2. Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia kieru-
je jego obradami a w szczególności : 

1) zapoznaje członków  z porządkiem obrad i 

regulaminem Walnego Zgromadzenia  oraz 
poddaje je pod głosowanie, 

2) przeprowadza wybory sekretarza i dwóch 

członków Prezydium Walnego Zgromadze-
nia,  

3) zapoznaje członków z trybem postępowania 

w sprawach  przyjęcia protokołu z  po-
przedniego Zgromadzenia,  

4) przeprowadza  wybory  składów  komisji  

zgodnie z uchwalonym  regulaminem Wal-
nego  Zgromadzenia,   

5) prowadzi  obrady  zgodnie z uchwalonym 

porządkiem obrad oraz   regulaminem  ob-
rad,   korzystając z pomocy członków Pre-

zydium,  udziela   głosu  składającym  

sprawozdania,  przedstawiającym  informa-
cje, wyjaśnienia i projekty uchwał,  

6) otwiera  i  zamyka  dyskusję,  udziela  głosu  

(w kolejności  zgłoszeń), czuwa nad powa-
gą dyskusji oraz zwraca uwagę  przemawia-

jącym, jeżeli odbiegają od  zagadnień będą-

cych przedmiotem dyskusji , 
7) udziela  głosu  poza  kolejnością  w  spra-

wach formalnych do  których zalicza się 
szczególnie wnioski dotyczące :  

- zmiany  kolejności rozpatrywania spraw 

objętych porządkiem obrad, 

- głosowania bez dyskusji, 

- przerwania dyskusji, 
- ograniczenia czasu przemówień, 

- zarządzenia przerwy, 

- głosowania nad całością lub częścią wnio-

sku.  

8) poddaje pod głosowanie wnioski i projekty 

uchwał. 
§ 5 

 

1. Dyskusja  nad  sprawami  zamieszczonymi  w  
porządku  obrad  prowadzona  jest  oddzielnie  

w  odniesieniu  do  każdej sprawy. Na  wniosek  
przewodniczącego  Walne Zgromadzenie zwy-

kłą większością   głosów   może  postanowić  o  

łącznym  prowadzeniu dyskusji nad wszystkimi 
lub niektórymi sprawami. 

2. Zgłoszenia  do  dyskusji  dokonywane są po-

przez podniesienie ręki  lub  na  piśmie.  Zgła-
szający wolę zabrania głosu powinien podać   

imię   i  nazwisko  oraz  nazwę  miejscowości  

z  której pochodzi i temat wypowiedzi. 

3.  Wnioski  i oświadczenia zgłoszone do projektu 

oraz tekst nie wygłoszonych  przemówień  

składane są na  piśmie  sekretarzowi Walnego 
Zgromadzenia z podaniem danych określonych 

w pkt.2. 

 
III. TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ  I  

GŁOSOWANIA  NAD  WNIOSKAMI. 

 
§ 6 

 

1. Każdy członek ma jeden głos i głosuje osobi-

ście. 
2. Walne Zgromadzenie uważa  się  za  prawo-

mocne  do podejmowania uchwał, jeżeli zostało 

zwołane zgodnie ze Statutem, przy  obecności   

przynajmniej   połowy ogólnej  liczby człon-

ków. Walne Zgromadzenie  zwołane  w drugim 
terminie z uwagi na brak  quorum  uważa się za 

prawomocne do podejmowania uchwał bez 

względu   na   liczbę   obecnych. (§  23  ust.2  -  
"  W  pisemnym zawiadomieniu  o  terminie  

Walnego Zgromadzenia  -  Zarząd  wyznacza    

jego    drugi    termin   jeżeli   liczba   obecnych 
członków jest mniejsza od liczby określonej w 

ust.1").  

3.  Uchwały  Walnego Zgromadzenia  (z  wyjąt-
kiem  wyboru i odwołania  członków organów 

samorządowych) zapadają w głosowaniu jaw-

nym za pomocą mandatu.  Na  żądanie 1/5 
obecnych - w głosowaniu tajnym.  

4. Głosowanie nad wnioskami (jawne) przeprowa-

dza się po dyskusji i   po   wysłuchaniu   wyja-

śnień   oraz   z  zachowaniem  zasady pierw-

szeństwa w głosowaniu nad wnioskami najdalej 

idącymi. Ewentualne  poprawki do wniosku 
poddaje się pod głosowanie przez głosowanie 

nad całym wnioskiem. 

5. Przed przystąpieniem do głosowania przewodni-
czący każdorazowo informuje, które projekty 

uchwał lub wnioski zamierza poddać pod gło-

sowanie i w jakiej kolejności.  
6.  W  głosowaniu  oblicza  się liczbę głosów "za" i 

"przeciw" a wynik głosowania ustala i ogłasza 

przewodniczący obrad. Do   obliczania  głosów  
przewodniczący  może  włączyć  członków 

Prezydium.  

7.  Za  przyjętą  uchwałę  lub  wniosek Walnego 
Zgromadzenia uważa  się  tę, która w wyniku 

głosowania uzyskała więcej głosów "za"  niż  

"przeciw"  z  wyjątkiem  uchwał określonych w 
ustawie Prawo  spółdzielcze lub Statucie, wy-

magających dla ich przyjęcia kwalifikacji 

większości głosów.  
 
IV. KOMISJE  WALNEGO ZGROMADZENIA  

 
§ 7 

 

1. Każda  komisja  wybiera spośród siebie prze-
wodniczącego oraz sporządza protokół z prze-

prowadzonych czynności regulaminowych.  

2. Protokół  wyników prac komisji, podpisany 

przez jej członków przewodniczący   lub   inny   
jej  członek  przedkłada  Walnemu Zgromadze-

niu.  

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 

 

§ 8 
 

1. Ustala czy Walne Zgromadzenie zostało zwoła-

ne zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.  
2. Sprawdza    listy   obecności,   ustalając   czy   

wszyscy członkowie  zostali  umieszczeni  na  
liście obecności oraz sprawdza aktualną liczbę 

członków na Walne Zgromadzenie.  

3.  Stwierdza  czy  jest  władne  do podejmowania  
prawomocnych   uchwał  przewidzianych  

uchwalonym porządkiem obrad.  

 
Komisja Uchwał i Wniosków  

 

§ 9 

 

1. Zbiera i rozpatruje wnioski zgłoszone w czasie 

obrad.  
2.  Rozpatruje wnioski i projekty uchwał (z wyjąt-

kiem projektów uchwał  dla  rozpatrzenia  któ-

rych powołano oddzielne komisje), opracowuje  
ich  treść i przedkłada je do zatwierdzenia Wal-

nemu Zgromadzeniu.  

3. Pełni rolę Komisji ds. oceny odpowiedniości, w 
ramach której przedstawia wnioski i rekomen-

duje Walnemu Zgromadzeniu ocenę odpowied-

niości członków Rady Nadzorczej oraz Rady 
Nadzorczej. 

 

V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

 

§ 10 

 

1. Sprawy   dotyczące   sposobu   obradowania,  

które  nie  są uregulowane  niniejszym  regula-

minem  rozstrzyga  przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia w porozumieniu z członkami 

Prezydium a także   zgodnie  ze  Statutem  

Banku  i  powszechnie  przyjętymi zasadami 
obradowania.  

2.  Po  wyczerpaniu  porządku  obrad Walnego 

Zgromadzenia przewodniczący ogłasza jego 
zamknięcie.  

3.  Z  obrad  Walnego Zgromadzenia  sporządza się 

protokół, który podpisują przewodniczący i se-
kretarz Walnego Zgromadzenia.  

 

Halinów, 2022-05-25 


