
Regulamin obrad 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa 
Soczewka, dnia 12.11.2017 r. 

 

§1 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa ma na celu: 
1. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia za lata 2013–2016. 
2. Uchwalenie przeznaczenia nadwyżek finansowych za okres 2013–2016 na działalność 

statutową Stowarzyszenia. 
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. 
4. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2018-2021. 
5. Omówienie ramowego planu pracy Stowarzyszenia na lata 2018–2021. 
6. Podjęcie uchwał wynikających z wniosków zgłoszonych podczas  Walnego Zebrania 

Członków. 
 

§2 
W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, zwanym dalej 
Zebraniem, uczestniczą: 
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 
2. z głosem doradczym - zaproszeni goście. 
 

§3 
1. Każdy członek Stowarzyszenia wykonuje swoje prawa i obowiązki na Zebraniu tylko 

osobiście. 
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał  

i decyzji podczas Zebrania. 
3. Każdy członek Stowarzyszenia podpisując listę obecności otrzymuje mandat, który 

dokumentuje jego uprawnienia w trakcie głosowań, podejmowania uchwał i innych 
postanowień podczas Zebrania. 

 
§4 

1. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad i sekretarza, którzy 
stanowią Prezydium Zebrania. 

2. Obradami kieruje Przewodniczący Zebrania. 
 

§5 
1. Zebranie wybiera spośród członków trzyosobową Komisję Mandatowo-Wyborczo-

Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków. 
2. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 
3. Każda Komisja sporządza ze swojej pracy protokół/protokoły podpisane przez wszystkich 

Członków Komisji. 
4. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć decyzję o połączeniu obowiązków 

pełnionych przez Komisję Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał          
i Wniosków w ramach działalności jednej trzyosobowej Komisji. 

 
 



§6 
1. Obecność delegatów na Zebraniu oraz prawomocność obrad potwierdza Komisja 

Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjna podpisami na liście obecności członków Walnego 
Zebrania. 

2. Zebranie jest ważne przy obecności 50% członków w pierwszym terminie i bez ograniczeń 
w drugim terminie. 

 
§7 

1. Dyskutanci zgłaszają się do dyskusji u Przewodniczącego Zebrania podając swoje imię              
i nazwisko. 

2. Przewodniczący Zebrania decyduje o kolejności zabierania głosu przez zgłaszających się 
do dyskusji. 

3. Przewodniczący Zebrania udziela również głosu w sprawach formalnych, przez które 
rozumie się wnioski dotyczące sposobu głosowania lub prowadzenia obrad,                           
a w szczególności wnioski w sprawach przerwania i ograniczenia dyskusji, zgłoszenia 
kandydatów do Komisji oraz zarządzenia przerw w obradach. 
 

§8 
1. Przedmiotem obrad Zebrania są wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad. 
2. Wolne wnioski mogą być zgłaszane do Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej               

w trakcie trwania obrad. 
 

§9 
1. Podejmowanie uchwał i decyzji na Zebraniu odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 50% mandatariuszy biorących udział               
w Zebraniu. 

2. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie odbywa się kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% mandatariuszy biorących udział                   
w Zebraniu. 

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu. 
4. Wyniki głosowania oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. 

 
§10 

W sprawach spornych związanych z trybem i przebiegiem Zebrania decyduje jego 
Przewodniczący. 

 
§11 

Wybory 
1. Wybory odbywają w głosowaniu tajnym i przeprowadza je Komisja Mandatowo-

Wyborczo-Skrutacyjna. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. 
3. Zebranie dokonuje wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu i Członków 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
4. Zgłoszenia kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu                                     

i Członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w formie pisemnej, złożonej do Komisji 
Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej, zawierającej zgodę proponowanego kandydata na 
kandydowanie.  

5. Władze Stowarzyszenia składają się z pięcioosobowego Zarządu Stowarzyszenia, w tym 
Prezesa i trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. 

 



§12 
Dokumenty Zebrania 

Dokumentami Zebrania są: 
1. Porządek obrad, 
2. Regulamin obrad, 
3. Lista obecności, 
4. Sprawozdania ustępujących Władz (w tym Komisji Rewizyjnej), 
5. Protokoły Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej, 
6. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków, 
7. Protokół z Walnego Zebrania Członków. 


