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„Regulamin głosowania przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Krasińskiego” w Gorlicach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość”. 
 

Ustawa z dnia 16.09.1982 Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z póź. zm. ) 

Dział IV Organy spółdzielni, art. 35, §4 
1 

- §4
4
 sankcjonuje możliwość podjęcia określonej 

uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§1. 

 

1. Niniejszy „Regulamin głosowania przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Krasińskiego” w Gorlicach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (zdalne) reguluje sposób oddawania głosów                          

w  formie mieszanej w sprawach: 

a) Podejmowania uchwał organów statutowych. 

b)  W organizowanych referendach, plebiscytach, itp.  
 

2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się w naszym przypadku są: 

a) Poczta elektroniczna; 

b)Głosy oddane tradycyjnie w formie papierowej, przez osobiste wrzucenie do 

skrzynki (urny) wskazanej przez Zarząd Spółdzielni. 
 

3. Głosowanie w formie elektronicznej będzie miało zastosowanie w przypadku 

podejmowania uchwał (opinii) w trybie indywidualnego zbierania głosów lub 

głosowania w trybie mieszanym, częściowo przez pocztę  elektroniczną , częściowo  

w formie papierowej. 
 

4.      Wzór Karty do głosowania w załączeniu. 

 

§ 2. 

 

1. Uchwała może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

 

2. Forma wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie miała 

zastosowania w przypadku oddawania głosów podczas Walnego Zebrania Członków, 

zwoływanego tradycyjnie. 

 

3. Forma wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się ma charakter 

fakultatywny i nie wyklucza oddawania głosów w formie kart do głosowania 

składanych zarządowi w wskazanym miejscu. 

 

§ 3. 

 

1. Każdy uprawniony do głosowania Członek Spółdzielni przekazuje do Zarządu 

Spółdzielni swój głos o przyjęciu konkretnej uchwały lub opinii  wraz  z 

„Oświadczeniem o wybranym sposobie głosowania ”.    
 

2. Oświadczenie jw. (wg wzoru), powinna być złożona przez wszystkich Członków 

uprawnionych do głosowania w formie papierowej, czytelnie podpisana przez Członka 

Spółdzielni. 
 

3. Członkowie Spółdzielni deklarujący głosowanie za pomocą poczty elektronicznej  

muszą  podać  swój  adres poczty elektroniczne, z której będą oddawane swoje głosy. 
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4. Ochrona danych osobowych będzie zapewniona zgodnie z Klauzulą  przetwarzania 

danych osobowych ( w załączeniu). 

5. Z jednego adresu poczty elektronicznej może być oddany tylko jeden głos.  
 

6. Każdy oddany głos przy użyciu poczty elektronicznej, przyjęcie jego zostanie w tym 

samym trybie potwierdzony. 

W przypadku ewentualnego braku potwierdzenia należy interweniować                                  

w administracji Spółdzielni.   
 

7. W przypadku gdy Członkami Spółdzielni są obydwoje małżonkowie, w warunkach 

współwłasności łącznej prawa do lokalu wystarczające jest złożenie głosu tylko przez 

jednego z małżonków (zasady zarządu majątkiem wspólnym regulują przepisy 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Drugi małżonek może oddać głos tradycyjnie w 

formie papierowej lub elektronicznie z swojego (indywidualnego) adresu poczty 

elektronicznej. 

Obowiązuje zasada z jednego adresu poczty elektronicznej może być oddany tylko 

jeden głos.                                                    

§ 4. 

 

1. W przypadku oddania głosu w formie elektronicznej oraz w innej formie na tą samą 

uchwałę przez tego samego Członka,  czyli głosy zdublowane  (pokrywające się) będą  

nieważne. 
 

2. Wynik głosowania zostanie podany do wiadomości wszystkim członkom, którzy brali 

udział w głosowaniu. 
 

3. Głosującym z wykorzystaniem poczty elektronicznej, wynik głosowania zostanie 

przekazany pocztą elektroniczną .  
 

4. Głosujący oddając swój głos w formie papierowej, zostaną powiadomieni pisemnie. 
 

5. Brak złożonego Oświadczenia będzie rozumiany, jako brak woli udziału                                   

w głosowaniu, ewentualne dalsze informacje temu członkowi nie będą przekazywane. 

 

§ 5. 

 

 Podstawowe zasady zwoływania, obradowania, głosowania, podejmowania uchwał 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni muszą być  zachowane i nie mogą naruszać 

praw Członka Spółdzielni określonych w Statucie Spółdzielni, jeżeli wymienione na wstępie 

akty normatywne wprowadzające "stan wyższej konieczności" nie stanowią inaczej. 

 

§ 6. 

 

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w drodze uchwały członków 

spółdzielni.  

§ 7. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu przez członków 

spółdzielni. 

 

                                                               Zarząd Spółdzielni: 

 

Załącznik:  

 Karta do głosowania. 

 Klauzula  informacyjna  stanowi załącznik do oświadczenia o wybranym sposobie 

głosowania. 


