
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA PIŚMIE  
W DNIACH 11 - 13 MAJA 2021 r. 

PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UNIWERSYTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
“RÓŻANY POTOK” W POZNANIU 

 
1. Każdy Członek Spółdzielni albo jego pełnomocnik, który uczestniczy w głosowaniu 

(zwani dalej “Głosującym”), otrzymuje jedną kartę do głosowania, z zastrzeżeniem, że 
jeśli Członek Spółdzielni jest pełnomocnikiem innego Członka, otrzymuje jedną kartą 
do głosowania jako Członek Spółdzielni i jedną jako pełnomocnik innego Członka.   
 

2. Każda karta do głosowania zawiera: 
- wszystkie Uchwały poddane pod głosowanie na piśmie (8 Uchwał) w porządku 

chronologicznym - od Uchwały nr 1 do Uchwały nr 8; 
- opcje głosowania do wyboru przez Głosującego;  
- pieczęć Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu.  
Jeżeli karta do głosowania wydana Głosującemu nie spełnia w/w wymogów należy 
zgłosić ten fakt osobie wydającej kartę do głosowania.  
 

3. Projekty w/w Uchwał udostępnione są również w miejscu głosowania. Głosujący może 
ponownie się z nimi zapoznać przed oddaniem głosu.   
 

4. Pod każdą Uchwałą poddaną pod głosowanie znajdują się trzy opcje oznaczone 
sformułowaniem: 

- “za podjęciem Uchwały” 
- “przeciwko Uchwale” 
- “wstrzymuję się do głosu”.  

 Przy każdej z w/w opcji, po lewej stronie, umieszczony jest symbol kwadratu: "# 
 

5. W celu oddania głosu w przypadku określonej Uchwały należy wybrać jedną z w/w 
opcji poprzez umieszczenie znaku “X” w kwadracie znajdującym się po lewej stronie 
wybranej opcji. 

Przykładowo:  ☒ 

 
6. Wyboru określonej opcji należy dokonać w odniesieniu do każdej Uchwały z osobna.  

 
7. Zaznaczenie opcji “za podjęciem Uchwały” oznacza, że wolą Głosującego jest podjęcie 

Uchwały, której dotyczy głosowanie. 
 
Zaznaczenie opcji “przeciwko Uchwale” oznacza, że wolą Głosującego nie jest podjęcie 
Uchwały, której dotyczy głosowanie. 



 
Zaznaczenie opcji “wstrzymuję się do głosu” oznacza, że Głosujący nie głosuje ani za 
podjęciem Uchwały, której dotyczy głosowanie, ani przeciwko jej podjęciu. 
 

8. Jeżeli Głosujący pod Uchwałą, której dotyczy głosowanie, nie zaznaczy żadnej opcji, 
podczas liczenia głosów będzie to traktowane jako brak głosu w odniesieniu do tej 
Uchwały. 
 

9. Głos będzie nieważny i nie zostanie uwzględniony przy obliczaniu głosów w 
przypadku: 

- zaznaczenia pod Uchwałą, której dotyczy głosowanie, więcej niż jednej opcji; 
- umieszczenia znaku “X” poza przeznaczonym do tego miejscem (kwadratem). 

 
10. Po oddaniu głosu, Głosujący ma obowiązek wrzucić kartę do głosowania do urny, która 

znajduje się w miejscu głosowania. Urna przed głosowaniem zostanie zabezpieczona 
przed nieuprawnionym otwarciem, w obecności notariusza i Komisji Skrutacyjnej, 
powołanej przez Zarząd spośród członków Spółdzielni.  
 

11. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna, przy udziale notariusza dokona 
otwarcia urny i obliczenia głosów. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół, 
który będzie dostępny dla członków Spółdzielni.  
 

12. Głosy będą liczone odrębnie w zakresie każdej Uchwały poddanej pod głosowanie, 
wyłącznie na podstawie kart do głosowania z pieczęcią Spółdzielni znajdujących się w 
urnie, o której mowa powyżej. 
 

13. Przy obliczaniu głosów uwzględniane będą wyłącznie głosy oddane za podjęciem 
określonej Uchwały oraz przeciwko jej podjęciu. Nie będą uwzględniane głosy 
wstrzymujące się i nieważne.  
 

14. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, co oznacza, że określona 
Uchwała zostanie uznana za podjętą przez Walne Zgromadzenie, jeśli większość 
Głosujących zagłosuje “za podjęciem Uchwały”. 
 

15. W przypadku równej liczby głosów “za przyjęciem Uchwały” i “przeciw Uchwale”, 
Uchwałę tę uznaje się za niepodjętą. 
 

16. Uchwały będą uważane za podjęte w ostatnim dniu głosowania na piśmie przez Walne 
Zgromadzenie.  
 


