
8. Regulamin obrad Konwentu Seniorów 
 

 

§ 1. 

1. Konwent Seniorów, zwany dalej „Konwentem”, działa na podstawie § 661 
– 663 statutu oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. 
2. Podstawą do uchwalenia niniejszego Regulaminu jest § 661 ust. 6 
statutu. 

§ 2. 

1. Posiedzenie Konwentu odbywa się w terminie 1 tygodnia od dnia odbycia 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Zwołania Konwentu dokonuje 
Zarząd. Zwołanie następuje poprzez wysłanie zawiadomień najpóźniej dnia 
następującego po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia. 
Zawiadomienia mogą zostać wręczone członkom Konwentu po odbyciu 
obrad części Walnego Zgromadzenia, na którym pełnili oni funkcje w 
Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 
2. W zawiadomieniu podaję się datę, godzinę i miejsce obrad. 

 
§ 3. 

Zadaniem Konwentu jest zbiorcze ustalenie wyników głosowań z 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,  
a w konsekwencji ustalenie treści podjętych uchwał oraz ustalenie wyników 
wyborów do Rady Nadzorczej i ich ogłoszenie. 

 
§ 4. 

1. Posiedzenie otwiera prezes Zarządu, który prowadzi obrady do czasu 
wyboru przewodniczącego i sekretarza. 
2. Otwarcia posiedzenia może dokonać także inny członek Zarządu, 
upoważniony przez prezesa Zarządu. 

 
§ 5. 

1. Członkowie Konwentu wybierają ze swojego grona w głosowaniu jawnym 
przewodniczącego Konwentu oraz sekretarza, którzy kierują pracami 
Konwentu.  
2. Po wyborze przewodniczący Konwentu przejmuje od Prezesa Zarządu 
bądź innego upoważnionego członka Zarządu prowadzenie obrad. 

 
§ 6. 



1. Po objęciu swych funkcji przewodniczący Konwentu: 
- stwierdza prawidłowość zwołania Konwentu; 
- stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność 
do powzięcia uchwał po uprzednim wysłuchaniu wszystkich członków 
Konwentu; w przypadku zgłoszenia przez chociażby jednego członka 
Konwentu wątpliwości co do prawidłowości zwołania Walnego 
Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, przewodniczący 
poddaje tę kwestię pod głosowanie;  
2. W celu ustalenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do powzięcia uchwał członkowie Konwentu mogą żądać od 
Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich niezbędnych dokumentów i 
wyjaśnień. 

§ 7. 

1. Po zakończeniu czynności, o których mowa w § 6:  
- kolejno przedstawiciele Prezydium każdej części Walnego Zgromadzenia 
– na podstawie protokołu z obrad tej części – podają wyniki głosowania nad 
każdym z projektów uchwał oraz nad ewentualnymi poprawkami do tych 
projektów  
z uwzględnieniem głosów oddanych „za” i „przeciw”, a następnie 
przewodniczący lub sekretarz Konwentu ogłasza zbiorcze wyniki i stwierdza 
czy uchwała została podjęta; 
- kolejno przedstawiciele Prezydium każdej części Walnego Zgromadzenia 
– na podstawie protokołu z obrad tej części – podają ilość głosów oddanych 
na każdego z kandydatów do Rady Nadzorczej, a następnie 
przewodniczący lub sekretarz Konwentu Seniorów ogłasza wyniki wyborów 
w każdym z okręgów wyborczych. 
2. W przypadku nieobecności przedstawicieli Prezydium danej części 
Walnego Zgromadzenia, wyniki głosowań z tej części podaje sekretarz 
Konwentu. 

§ 8. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są w drodze głosowania; w 
przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Konwentu. 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź statucie 
rozstrzyga przewodniczący Konwentu. 

§ 10. 

1. Z obrad Konwentu Seniorów sporządza się protokół, który podpisują 
przewodniczący i sekretarz Konwentu. Do protokołu stosuje się 
odpowiednio § 66 ust. 3 statutu. 
2. Załącznikami do protokołu są uchwały Walnego Zgromadzenia, których 
podjęcie stwierdzono. 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz 



Konwentu. 
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