
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

RKS GARBARNIA w dniu 27 SIERPNIA 2020 

 

• I  TERMIN: godz. 17.00 

• II TERMIN: godz. 17.30 

 

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia uprawnieni są aktualni 

Członkowie Klubu oraz zaproszeni Goście.  Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje 

aktualnym Członkom Stowarzyszenia, a w przypadku Członków Zwyczajnych – 

zawodników Klubu wybranym przez nich zgodnie ze Statutem Delegatom.  

2.  Całością obrad kieruje Przewodniczący Zgromadzenia wybrany przez Członków 

uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący 

proponuje kandydata na Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący kieruje 

Zgromadzeniem zgodnie z porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego 

regulaminu i Statutu. Sekretarz Zgromadzenia kieruje utrwalaniem przebiegu 

Zgromadzenia, w tym przygotowuje pisemny protokół ze Zgromadzenia.  

3.   Przewodniczący podczas obrad weryfikuje czy Członkowie Zgromadzenia zachowują 

wytyczne epidemiologiczne (w tym obowiązek posiadania maseczki, dezynfekcji i 

zachowania odstępów), może zwracać się w tym przedmiocie z prośbami do 

poszczególnych osób.  

4.   Przewodniczący na wstępie Zgromadzenia, po wyborze Członków komisji 

mandatowo-skrutacyjnej oraz Członków komisji wyborczej - wniosków i uchwał 

przyjmuje sprawozdanie o ważności Walnego Zgromadzenia i ustala czy Walne 

Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie ze Statutem Klubu. 

5.  Przedmiotem Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte przyjętym przez Zgromadzenie 

porządkiem obrad. 

6.  Głosowanie odbywa się w sposób jawny poprzez podniesienie w górę ręki z wydanym 

danemu Członkowi Klubu z prawem głosu mandatu. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 

ustala czy uprawnieni do tego Członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu 

otrzymali mandaty oraz ile ich łącznie wydano. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna liczy 

liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej z uchwał oraz głosów wstrzymujących się i 

przekazuje te dane Przewodniczącemu Zgromadzenia.  

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności w I terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w II terminie 

bez względu na liczbę obecnych. 

8.  Komisja wyborcza - Wniosków i Uchwał odnotowuje wnioski składne przez uczestników 

Zgromadzenia, w co do porządku obrad. 

9.  Komisja Wyborcza – wniosków i uchwał przygotowuje listy kandydatów na Prezesa 

Klubu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego. Zgłaszający ma 

prawo zgłosić tylko jedną kandydaturę do danej funkcji i ma obowiązek ją uzasadnić. 

Osoba kandydująca musi wyrazić na to zgodę. 

10. Nowo wybrany Prezes Klubu przedstawia listę kandydatów na Członków Zarządu,                    

z którymi chciałby współpracować, uzasadniając zgłaszane kandydatury. By kandydować, 

zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę. Przewodniczący poddaje pod głosowanie całą listę 

kandydatów na Członków Zarządu przedstawioną przez Prezesa Zarządu. W razie braku 

podjęcia uchwały o wyborze wszystkich proponowanych przez Prezesa Zarządu członków 

Zarządu, nowowybrany prezes Zarządu może odmówić przyjęcia powierzonej mu funkcji 

Prezesa Zarządu lub przedstawić  zmodyfikowaną propozycję członków zarządu, którą 

poddaje się pod głosowanie.  

11. Po omówieniu proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenie poddaje się pod 

głosowania jako jedną uchwałę wszystkie proponowane zmiany łącznie. W razie braku 



podjęcia uchwały o zatwierdzeniu wszystkich proponowanych zmian łącznie, poddaje się 

pod głosowanie po kolei, odrębnie każdą z poszczególnych propozycji zmian. 

12. Decyzję z sprawie wniosków formalnych podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia. 

Wnioski formalne mogą być zgłaszane ustnie.  Do wniosków formalnych zaliczą się 

wnioski dotyczące:  

      - ograniczenia lub zamknięcia dyskusji                                                                                          

      - ograniczenia czasu przemówień 

- zamknięcia listy kandydatów do władz Klubu 

13. Przewodniczącemu Zgromadzenia służy w szczególności prawo udzielania i odbierania 

głosu, zakreślania czasu wypowiedzi, ustalania kolejności poddawania pod głosowanie 

zgłoszonych poprawek i wniosków, ogłaszania wyników głosowania, wydawania 

stosownych zarządzeń porządkowych w czasie trwania zgromadzenia, w razie wątpliwości 

dokonywania interpretacji przyjętego przez Zgromadzenie Regulaminu. Obowiązkiem 

Przewodniczącego jest dopilnowanie powagi zebrania, w razie potrzeby zwrócenie osobie 

zabierającej głos uwagi w przypadku, gdy przemawia w sposób nie licujący z powagą 

Walnego Zgromadzenia i przywołanie go do porządku, gdy odbiega od przedmiotu obrad. 

Z chwilą przystąpienia do głosowania i po przyjęciu projektów uchwał Przewodniczący 

nie udziela głosu w danej sprawie.  

14. Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia  

RKS Garbarnia w dniu 27 sierpnia 2020.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

              


