Regulamin Obrad Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu,
zwanej dalej Kasą
I. Postanowienia Ogólne
1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Kasy przed każdym Zebraniem
Przedstawicieli. Zebranie Grupy Członkowskiej działa w oparciu o przepisy prawa,
statutu Kasy i niniejszego Regulaminu.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania zawiadamia się wszystkich członków
danej grupy (okręg wyborczy) poprzez zamieszczenie wywieszenie ogłoszeń na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Kasy na stronie internetowej Kasy (o ile taka istnieje ) i
jednostkach organizacyjnych Kasy, przynajmniej na 7 dni przed datą Zebrania.
Zebranie Grupy Członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady
Nadzorczej, skierowane do Zarządu na piśmie z podaniem celu Zebrania. W takim
wypadku Zarząd zwołuje Zebranie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w
ciągu miesiąca od dnia wniesienia żądania.
W zawiadomieniu o zwołaniu Grupy Członkowskiej należy umieścić wzmiankę,
że Zebranie Grupy Członkowskiej odbywa się w pierwszym terminie. Podjęcie
skutecznej uchwały wymaga uczestnictwa co najmniej trzech uprawnionych do
głosowania.
3. Każdy członek Kasy ma prawo uczestniczyć tylko w jednym odpowiednio do
okręgów wyborczych, Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos
bez względu na ilość posiadanych przez niego udziałów.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera i prowadzi członek Rady Nadzorczej,
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwały Zebrania
Grupy Członkowskiej podejmowane są zwykłą większością głosów w stosunku do
obecnych na Zebraniu.
5. Prowadzący Zebranie zarządza wybór Sekretarza Zebrania, którego zadaniem będzie
protokołowanie Zebrania. Wybór odbywa się jawnie, zwykłą większością głosów.
6. Prowadzący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami
prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Prowadzący Zebranie stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania, podpisuje listę
obecności, stwierdza zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad
oraz zarządza wybór 3- osobowej Komisji Skrutacyjnej z zastrzeżeniem punktu 12.
8. Sprawy objęte porządkiem obrad rozpatrywane są zgodnie z ustaloną kolejnością- jak
w zawiadomieniu.
9. W każdym punkcie porządku obrad może być przeprowadzona dyskusja.
10. Uczestnikowi Zebrania Grupy Członkowskiej przysługuje w każdym punkcie
porządku obrad prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia
ogranicza się do 3 (trzech) minut, a czas repliki do 2 (dwóch) minut.
11. W przypadku, gdy wystąpienie członka nie jest związane z punktem porządku obrad,
Prowadzący Zebranie ma prawo je przerwać odbierając głos mówcy.
12. W przypadku, gdy ilość członków obecnych na Zebraniu nie przekracza 10
osób, rolę Komisji Skrutacyjnej przejmuje Prowadzący Zebrania.

13. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą zostać wyłącznie członkowie danej grupy
członkowskiej.
14. Członkowie Komisji Skrutacyjnej lub Prowadzący Zebranie pełniący rolę Komisji
Skrutacyjnej nie mogą kandydować na przedstawicieli danej grupy członkowskiej.
15. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem każdego głosowania, sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, komisja
niezwłocznie powiadamia o tym Prowadzącego zebranie, zgłaszając wnioski co do
dalszego postępowania.
17. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie komisji
Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
18. Głosowanie na Zebraniu Grupy Członkowskiej odbywa się jawnie za wyjątkiem
wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, które odbywa się tajnie.
Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli po przeprowadzonym głosowaniu
następuje w drodze uchwały.
19. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sekretarz zebrania sporządza protokół w którym
uwzględnia się wnioski członków oraz treść podjętych uchwał wraz z jej wynikami.
Do protokołu winna być dołączona lista uczestników Zebrania oraz karty do
głosowania. Protokół podpisuje Prowadzący Zebranie i Sekretarz Zebrania.

II.

Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli

20. Wyboru Przedstawicieli na „Zebranie Przedstawicieli” Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu dokonują
Zebrania Grup Członkowskich.
21. Liczbę Przedstawicieli ustala Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków
danej Grupy Członkowskiej (okręg wyborczy) wg stanu na dzień 1-szego stycznia
tego roku, w którym dokonywane są wybory.
22. W wyborach Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć
wszyscy członkowie Kasy odpowiednio do okręgów wyborczych ustalonych przez
Radę Nadzorczą.
23. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i uprawnia Przedstawicieli do
uczestnictwa w trzech kolejnych Zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.
24. Mandat Przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w pkt. 23. Utrata
mandatu przed upływem kadencji następuje w razie odwołania przez organ
dokonujący wyboru, ustania członkostwa w Kasie lub rezygnacji z pełnienia tej
funkcji. Na miejsce Przedstawiciela, który utracił mandat, Zebranie Grupy
Członkowskiej dokonuje wyboru – do końca kadencji innego Przedstawiciela.
25. Prowadzący Zebranie zarządza wybór kandydatów na Przedstawicieli Zebrania
Przedstawicieli.
26. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli odbywa się jawnie.
27. Kandydaci na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wyrażają zgodę na
kandydowanie w formie ustnej lub pisemnej.
28. Kandydaci na Przedstawicieli wpisywani są przez Komisję Skrutacyjną na listę
zawierającą: imię i nazwisko członka, nr członkowski w Kasie.
29. Listę kandydatów zamyka Prowadzący Zebranie przy wyczerpaniu zgłoszeń na
kandydatów na Przedstawicieli.
30. Komisja Skrutacyjna potwierdza, że Zebranie Grupy Członkowskiej zdolne jest do
dokonania wyboru Przedstawicieli, z uwzględnieniem punktu 2 niniejszego
Regulaminu.

31. Wybory odbywają się w sposób tajny, poprzez pozostawienie na karcie do głosowania
listy nie skreślonych nazwisk kandydatów.
32. Na karcie do głosowania nie może pozostać więcej nie skreślonych nazwisk niż
miejsc przyznanych przez Radę Nadzorczą danemu okręgowi Wyborczemu tj. zgodnie
z pkt. 22. niniejszego Regulaminu.
33. Obliczenia głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów dokonuje Komisja
Skrutacyjna.
34. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają wybrani ci, którzy uzyskali
największą ilość głosów.
35. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów,
co spowoduje przekroczenie liczby wybieranych Przedstawicieli, przeprowadza się
głosowanie dodatkowe, wg/ wyżej określonych zasad, między tymi kandydatami.

III. Postanowienia końcowe.
36. Sprawy dotyczące obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
Prowadzący Zebranie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania i statutem
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w
Toruniu.
37. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 39/VIII/2015
Rady Nadzorczej z dnia 10.08.2015

