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Postanowienia ogólne 

§1 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy, zawiadamiając 
członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż  
trzy tygodnie przed jego odbyciem. 

2. Porządek dzienny i termin Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 

§2 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes, następnie w głosowaniu jawnym zebrani 
dokonują wyboru Przewodniczącego spośród obecnych członków.  

2. Wybrany przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze stwierdza, czy 
Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne  
do podejmowania uchwał.  

3. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego: 

a. prowadzenie zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością 
ze statutem oraz niniejszym regulaminem, 

b. przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zgromadzenia 
oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad, 

c. wybór Protokolanta,  
d. wybór Komisji Uchwał i Wniosków  
e. w przypadku zgromadzenia o charakterze wyborczym wybór Komisji Skrutacyjnej, 
f. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności 

zgromadzenia, 
g. udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeo, 
h. sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych 

zarządzeo porządkowych, 
i. ustalenie sposobu i kolejności głosowania, 
j. podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 
k. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał  i 

zamknięcie  Walnego Zgromadzenia, 
l. sporządzenie i podpisanie protokołu – wspólnie z Protokolantem. 

4. Komisja Skrutacyjna składa się z minimum 2 członków.  
5. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z minimum 2 członków.  
6. Wyborów opisanych w pkt 3 ppkt c, d, e dokonuje się spośród członków w głosowaniu jawnym. 

§3 

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:  
a. z głosem stanowiącym – członkowie pełni, zwyczajni i nadzwyczajni, 
b. z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie wspierający, członkowie honorowi. 

3. Członek Towarzystwa potwierdza swoją obecnośd na Walnym Zgromadzeniu podpisując listę 
obecności. 

4. W przypadku nieobecności członek Towarzystwa może upoważnid innego członka  
w formie pisemnej do reprezentowania go w Walnym Zgromadzeniu. 
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§4 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. 
2. Protokół powinien zawierad: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego  

i Protokolanta, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowao, numery  i treśd podjętych uchwał i 
załączoną listę obecności członków Towarzystwa. 

 
Wybory 

§5 

1. Członkom pełnym oraz zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 
2. Członkom nadzwyczajnym przysługuje czynne prawo wyborcze. 

§6 

Wybory władz Towarzystwa są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów zwykłą większością głosów. 

§7 

1. Kandydatów do władz mają prawo zgłaszad wszyscy członkowie, spośród obecnych  
na zebraniu. Kandydat potwierdza kandydaturę wyrażając zgodę na kandydowanie.  

2. Zgłoszenie kandydata do władz Towarzystwa następuje bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu.  
3. Przed przystąpieniem do głosowania na kandydatów członkowie mogą zadad pytania 

kandydatom.  
4. Zgłaszanie kandydatów do władz Towarzystwa, na członków Zarządu, członków Komisji 

statutowych odbywa się po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu.  
5. Po wyłonieniu całej listy kandydatów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pyta 

zgromadzonych czy chcą zadawad pytania kandydatom. 
6. Członek Towarzystwa może byd wybrany tylko do jednego organu statutowego  

w tej samej kadencji. 

§8 

1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów i 
zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się  
z listy do głosowania tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.  

2. Organy Towarzystwa konstytuują się w ciągu 14 dni od wyboru. 

 

Przyjęcie uchwał 

§9 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał 
określonych w § 7 regulaminu, zwykłą większością głosów przy obecności:  

a. w pierwszym terminie – połowy liczby członków; 
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b. w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż 30 minut później  
od pierwszego terminu, bez względu na liczbę członków uprawnionych  
do głosowania. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§10 

1. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdania, plany pracy i budżetu rozpatrywane 
są w trybie określonym w §9. 

2. Podczas Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami 
przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

Wnioski formalne 

§11 

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielid głosu poza porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego  
lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjne przytoczonego stwierdzenia mówcy. 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyd jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad  
i jego przebiegu. Do wniosku formalnego zalicza się wnioski o:  

a. przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia na inny termin, 
b. przejście do porządku dziennego, 
c. głosowanie bez dyskusji, 
d. zmianę porządku dziennego, 
e. ograniczenia czasu wystąpieo mówców, 
f. stwierdzenie kworum, 
g. przeliczenie głosów. 

3. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie rozstrzyga większością 
głosów, w głosowaniu jawnym. 
 

Organy Walnego Zgromadzenia 

§12 

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: 
a. wybór przewodniczącego Komisji 
b. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, n 

a wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,  
c. przyjmowanie zgłoszeo kandydatów proponowanych do władz Towarzystwa,  
d. sporządzanie list wyborczych,  
e. zgromadzenie głosów do urn zgodnie z listą obecności oraz obliczenie  

z uwzględnieniem ważności oddanych głosów, 
f. zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz 

Towarzystwa odbywa się jawnie, 
g. sporządzanie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników. 

§13 
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1. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy: 
a. wybór przewodniczącego Komisji,  
b. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich Protokolantowi, 
c. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia,  
d. zliczenie głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałami lub w przedmiocie zgłoszonych 

wniosków formalnych. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

§14 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w trybie i na zasadach określonych  
w statucie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których było zwołane.  
3. Do nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego 

regulaminu. 

Postanowienia koocowe 
§15 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi 
powszechnie zasadami obradowania. 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpid na wniosek Zarządu lub wniosek 15 członków 
Towarzystwa.  

3. Przyjęcie zmiany postanowieo Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów na początku obrad Walnego Zgromadzenia. 

§16 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia. 


