
REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 
CAT CLUB AMBER 

Cat Club Amber                                                                                                    Kwiecień 2009  

                                                                                                                                      Strona 1/4  

 
Rozdział I. 

Termin i charakter Walnego Zebrania Członków 
 

Par. 1 

Walne Zebranie członków, w skrócie WZ,  jest najwyŜsza władzą Klubu. 

 

Par. 2 

Termin Walnego Zebrania Członków ustala uchwałą Zarząd Klubu. 

 

Par. 3 

Walne Zebranie Członków moŜe być sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze, ale musi być 

zgodne z wysłanym do członków Klubu zawiadomieniem. 

 

Par. 4 

Walne Zebranie Członków nie moŜe zmienić swojego charakteru i odbywa się zgodnie ze Statutem. 

 

Par. 5 

Porządek Walnego Zebrania Członków proponuje Zarząd Klubu, a zatwierdza WZ. 

 

Par. 6 

Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności minimum połowy 

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 

Rozdział II 
Uczestnicy Walnego Zebrania Członków 

 

Par. 7 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą z głosem decydującym członkowie Klubu oraz z głosem 

doradczym osoby zaproszone. 

 

Par. 8 

Członkowie po stwierdzeniu swojej obecności podpisem na liście otrzymują mandat numerowany, 

uprawniający do głosowania. 

 
Rozdział III 

Władze Walnego Zebrania Członków 
 

Par. 9 

Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Zarządu lub Sekretarz Zarządu, a następnie 

członkowie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania. Wybory odbywają się spośród 

zaproponowanych kandydatów w głosowaniu jawnym 

 

Par. 10 

Przewodniczący WZ kieruje obradami zgodnie z zatwierdzonym przez członków porządkiem obrad i 

regulaminem. Zatwierdzonego porządku obrad nie moŜna zmienić w czasie trwania WZ. 

 

Par. 11 

Przewodniczący WZ zarządza przeprowadzenie wyborów komisji WZ: 

- Komisji Skrutacyjnej w składzie 2 do 3 osób, członkowie tej komisji nie mogą kandydować    do 

władz Klubu, 

- Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób, członkowie tej komisji mogą kandydować do władz 

Klubu. 
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Par. 12 

Komisje Skrutacyjna i Uchwał i Wniosków wybierają ze swego grona przewodniczącego, który 

odpowiada za prace danej komisji i przedstawia sprawozdania z prac tych komisji. 

 

Par. 13 

Do zakresu prac Komisji Skrutacyjnej naleŜy: 

1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Wz. 

2. Obliczanie głosów w oparciu o listę obecności z uwzględnieniem waŜności oddanych głosów. 

3. Ogłaszanie wyników głosowań nad wnioskami lub wyboru do władz. 

4. Sporządzenie protokołu głosowań. 

 

Par. 14 

1. Do zakresu prac Komisji Uchwał i Wniosków naleŜy: 

a) Zarejestrowanie treści zgłoszonych uchwał i wniosków, 

b) Przedstawienie zgłoszonych uchwał i wniosków. 

c) Sporządzenie protokołu z uwzględnieniem zatwierdzonych wniosków i uchwał. 

2. Wnioskodawcą moŜe być tylko członek Klubu. 

3. Oryginał wniosku, podpisany przez wnioskodawcę i parafowany przez członków Komisji, 

powinien być dołączony do protokołu końcowego. 

 

Par. 15 

Wyniki swej pracy Komisje przedstawiają w formie protokołu końcowego podpisanego przez 

wszystkich członków danej Komisji w dniu zakończenia WZ. Protokoły wraz z załącznikami stanowią 

integralną część końcowego protokołu Walnego Zebrania Członków. 

 
Rozdział IV 

Przebieg Walnego Zebrania Członków 
 

Par. 16 

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, który udziela głosu dyskutantom w 

kolejności zgłoszeń. 

 

Par. 17 

Członkowie, którzy chcą wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, 

zgłaszaja się kolejno do przewodniczącego. 

Par. 18 

Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy zgłoszonych do dyskusji lub po podjęciu przez 

Zebranie wniosku formalnego o zamknięciu dyskusji. 

 

Par. 19 

Walne Zebranie Członków moŜe ustalić ograniczenie czasu wypowiedzi w postaci limitu czasu na 

wypowiedź. 

 

Par. 20 

W sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwie osoby, jedna popierająca, a druga 

sprzeciwiająca się wnioskowi. 

 

Par. 21 

Za sprawy formalne uwaŜa się wnioski dotyczące: 

1. Zmiany i uzupełnienia porządku obrad. 

2. Prowadzenia i zamknięcia obrad. 

3. Odebrania głosu. 

4. Zarządzenia głosowania. 

5. Dyskusji, ograniczenia czasu jej przebiegu i zamknięcia. 

6. Zarządzenia przerw. 
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Par. 22 

Przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał WZ. 

 

Par. 23 

Decyzje podejmowane w wyniku głosowania zapadaja zwykłą większością głosów członków 

obecnych w sali. Przy równej liczbie głosów przewodniczący zarządza 5-minutowa przerwę i 

ponowne głosowanie. 

 
Rozdział V 

Zasady przeprowadzania wyborów władz na Walnym Zebraniu Członków 
 

Par. 24 

Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo – wyborczym odbywa się zgodnie z uchwałą 

Zarządu i postanowieniami statutu Klubu. 

 

Par. 25 

Na Walnym Zebraniu Członków o charakterze sprawozdawczo – wyborczym w głosowaniu wybiera 

się władze Klubu w liczbie przewidzianej statutem Klubu: 

Zarząd – 5 członków, 

Komisja Rewizyjna – 3 członków, 

Sąd KoleŜeński – 3 członków. 

 

Par. 26 

Wybory władz Klubu są jawne. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym. 

 

Par. 27 

Zgłoszenie kandydata do władz Klubu moŜe nastąpić bezpośrednio na zebraniu, po ustnej zgodzie 

zgłoszonego kandydata. W odniesieniu do członków nieuczestniczących z waŜnych przyczyn 

losowych w WZ wymagana jest ich pisemna zgoda na kandydowanie, która moŜe być przyjęta lub 

odrzucona przez WZ. 

 

 

 

Par. 28 

Członkowie Klubu mogą zgłaszać propozycje kandydatów do władz Klubu na specjalnie utworzonej 

stronie internetowej Klubu z podaniem motywacji przedstawionej kandydatury oraz podaniem swego 

nazwiska. 

 

 

Par. 29 

Lista proponowanych kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd moŜe być uzupełniona o 

dowolną liczbę kandydatów z sali. 

 

Par. 30 

Osoby zgłaszane jako kandydaci do władz muszą być członkami Klubu. 

 

Par. 32 

 Za wybranych do władz Klubu uwaŜa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów. 

 

Par. 33 

JeŜeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taka samą liczbę głosów, powodując tym samym 

przekroczenie liczby wybieranych osób, zarządza się ponowne głosowanie w stosunku tylko do tych 

kandydatów. 
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Par. 34 

Władze Klubu konstytuują się w dniu Walnego Zebrania, nie później niŜ w ciągu 7 dni od wyboru. 

 
Rozdział VI 

Zakończenie Walnego Zebrania Członków 
 

Par. 35 

Przebieg WZ moŜe być rejestrowany i utrwalany za pomocą audio i wideo. 

 

Par. 36 

Z obrad WZ sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i 

przewodniczący zebrania w terminie 30 dni od dnia zakończenia obrad. Protokół ten stanowi 

zatwierdzenie przebiegu WZ. 

 

Par. 37 

Protokół jest do wglądu w biurze Klubu i na stronie internetowej Klubu. 

 
Rozdział VII. 

Tryb podejmowania uchwał 
 

Par. 38 

Uchwały WZ podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów osób 

uprawnionych do głosowania obecnych w sali. 

 

Par. 39 

W przypadku braku wymaganego kworum w sali przewodniczący zebrania zarządza 5 minut przerwy i 

powtórne głosowanie nad stosowną uchwałą bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania 

obecnych w sali. 

 

Par. 40 

Przyjęcie zmian postanowień niniejszego regulaminu następuje w formie uchwały w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych w sali. 

 
 

Rozdział VIII. 
Przepisy przejściowe 

 

Par. 42 

Zgodnie ze statutem Klubu postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w Ŝycie z dniem 

rejestracji Klubu. 

 


