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REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 1
Wal ne Zgro ma dze nie zwo łu je Za rząd Od dzia łu w przy pad kach i ter mi nach okre ślo nych przez Sta tut
Związ ku.

§ 2
1. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Oddziału

z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez:

a) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w lokalu (biurze) Oddziału,

b) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Oddziału

podając równocześnie do wiadomości członków Oddziału informację o możliwości zapoznania się
z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Powyższe informacje są równocześnie, w tym
samym terminie, przekazywane Zarządowi Głównemu.

2. Z czynności, o których mowa w pkt. 1, należy sporządzić protokół dokumentujący ich przeprowadzenie,
do którego należy załączyć:

a) tekst wywieszonej informacji w lokalu (biurze) Oddziału

b) tekst informacji zamieszczonej na stronie internetowej Oddziału.

§ 3
Wal ne Zgro ma dze nie zwo łu je się w jed nym ter mi nie i jest ono pra wo moc ne bez wzglę du na ilość ucze st ni -
ków.

§ 4
W Wal nym Zgro ma dze niu ma ją pra wo ucze st ni czyć:

- z gło sem de cy du ją cym - peł no let ni człon ko wie zwy czaj ni, po sia da ją cy co naj mniej rocz ny staż w Związ ku;
przed roz po czę ciem obrad otrzy mu ją oni man dat, który kwi tu ją na li ście obe cno ści,

- z gło sem do rad czym - człon ko wie władz na czel nych Związ ku, za pro sze ni go ście oraz człon ko wie zwy czaj -
ni, nie speł nia ją cy po wyż szych wy mo gów.

W obra dach Wal ne go Zgro ma dze nia nie mo gą brać udzia łu oso by za wie szo ne w pra wach człon ka Związ ku.

§ 5
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Zarządu Oddziału. Proponuje on kandydaturę

Przewodniczącego Zgromadzenia, który musi być członkiem Oddziału. Uprawnionym uczestnikom
Zgromadzenia, o których mowa w par. 4, przysługuje prawo zgłaszania dalszych kandydatur. 
Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje spośród członków Związku:
a) Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie od 2 do 5 osób, powierzając równocześnie jednej z tych osób

funkcję Sekretarza obrad,
b) protokolanta (protokolantów), którym może być osoba nie będąc członkiem Związku.

§ 6
Według zasad z poprzedniego paragrafu, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia wybrane zostają: 

a) Ko mi sja Skru ta cyj na - ce lem li cze nia gło sów, która w przy pad ku prze pro wa dza nia wy bo rów w gło so wa -
niu taj nym, mo że być po sze rzo na lub uzu peł nio na tak, by nie wcho dzi ły w jej skład oso by w tych wy bo -
rach kan dy du ją ce.

b) Ko mi sja Man da to wa - ce lem usta le nia licz by ucze st ni ków Zgro ma dze nia i je go pra wo moc no ści, co stwier -
dza pro to ko łem.

c) Ko mi sja Wnio sko wa - for mu łu ją ca w swo im pro to ko le wnio ski wy ni ka ją ce z dys ku sji i zgło szo ne w niej
bez po śre dnio.

Li czeb ność Ko mi sji usta la Wal ne Zgro ma dze nie, Ko mi sje na to miast wy bie ra ją ze swe go gro na Prze wo dni -
czą cych.
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§ 7
Prze wo dni czą cy Zgro ma dze nia kie ru je obra da mi zgo dnie z Re gu la mi nem i przy ję tym po rząd kiem, a w szcze -
gól no ści:

- przyj mu je pi sem ne zgło sze nia do dys ku sji,

- udzie la gło su ucze st ni kom z tym, że po za ko lej no ścią głos mo że być udzie lo ny w spra wach for mal nych
i dla zło że nia wy ja śnień,

- pod da je pod jaw ne gło so wa nie uchwa ły Wal ne go Zgro ma dze nia, które sta ją się na tych miast pra wo moc ne,
a ich przedmiot nie mo że być pod da ny po now nie pod gło so wa nie.

Gło so wa nie odby wa się przez oka za nie man da tu.
§ 8

1. Wal ne Zgro ma dze nie usta la skład licz bo wy władz Od dzia łu: 
- Za rząd - 5 do 11 człon ków, 2 do 5 za stęp ców,
- Ko mi sja Re wi zyj na - 3 do 7 człon ków, 2 lub 3 za stęp ców,

- Od dzia ło wy Sąd Ko le żeń ski - 5 do 11 człon ków, 1 do 3 za stęp ców.

2. Ustę pu ją cy Za rząd jest upraw nio ny do zgła sza nia kan dy da tur do władz Od dzia łu w licz bie nie więk szej od
usta lo nej ilo ści człon ków tych władz i ich za stęp ców. 
Ze bra ni zgła sza ją dal sze kan dy da tu ry, aż do pod ję cia przez Zgro ma dze nie uchwa ły o za mknię ciu li sty.
Zgła sza ją cy kan dy da ta obo wią za ny jest po dać je go krót ką cha rak te ry sty kę.

3. Wa run kiem kan dy do wa nia jest zgo da za in te re so wa ne go, która w ra zie je go nie obec no ści mo że być zło żo -
na w for mie pi sem nej na rę ce Prze wo dni czą ce go.

4. Li sty kan dy da tów spo rzą dza się w ko lej no ści al fa be tycz nej.

§ 9
Wy bo ry do władz odby wa ją się w gło so wa niu taj nym i są prze pro wa dza ne przez Ko mi sję Skru ta cyj ną, która
roz da je ucze st ni kom ostem plo wa ne kar ty do gło so wa nia.

§ 10
Gło so wa nie odby wa się przez od da nie kar ty z po zo sta wio ny mi na zwi ska mi tych kan dy da tów, na których
głos ma być od da ny. Po zo sta łe na zwi ska win ny zo stać skre ślo ne. Licz ba na zwisk po zo sta wio nych nie mo że
być więk sza od licz by człon ków władz Od dzia łu usta lo nych przez Wal ne Zgro ma dze nie. Po zo sta wie nie więk -
szej ilo ści na zwisk nie skre ślo nych czy ni głos nie waż nym.
Za stęp ców człon ków nie wy bie ra się od dziel nie. Zo sta ją ni mi ko lej ni kan dy da ci we dług uzy ska nej ilo ści gło -
sów.
W przy pad ku uzy ska nia przez dwóch lub wię cej kan dy da tów jed na ko wej ilo ści gło sów, gdy z uwa gi na usta -
lo ną licz bę władz Od dzia łu nie mo gą oni wszy scy zo stać uzna ni za wy bra nych, prze pro wa dza się do dat ko we
gło so wa nie na po wyż szych za sa dach.

§ 11
Po za koń cze niu gło so wa nia Ko mi sja Skru ta cyj na nie zwłocz nie do ko nu je obli cza nie gło sów, pra cu jąc w po -
mie szcze niu nie do stęp nym dla po zo sta łych ucze st ni ków Zgro ma dze nia. Z wy ni ków gło so wa nia spo rzą dza się
pro to kół w 4 eg zem pla rzach, który pod pi su ją wszy scy człon ko wie Ko mi sji. Kar ty do gło so wa nia z od da ny mi
gło sa mi oraz 1 eg zem plarz pro to ko łu za bez pie cza się w za mknię tej ko per cie, która pod le ga prze cho wa niu
przez Za rząd Od dzia łu.

§ 12
Za sa dy po wyż sze sto su je się przy wy bo rze de le ga tów Od dzia łu na Zjazd De le ga tów.

§ 13
W przy pad ku trud no ści w pra wi dło wym pro wa dze niu Zgro ma dze nia z po wo du nie wła ści we go za cho wa nia
się ze bra nych, Prze wo dni czą cy obrad jest upraw nio ny do: uprze dze nia, że dal sze za kłóca nie prze bie gu Zgro -
ma dze nia spo wo du je za wie sze nie obrad i za wie sze nie Zgro ma dze nia przed wy czer pa niem po rząd ku dzien -
ne go, a w przy pad ku nie sku tecz no ści te go uprze dze nia do za wie sze nia obrad i za koń cze nia Wal ne go Zgro -
ma dze nia.

§ 14
Za wie sze nie obrad mo że być do ko na ne przez Prze wo dni czą ce go w przy pad ku nie moż no ści ich kon ty nu o wa -
nia z przy czyn tech nicz nych.

§ 15
Za wie szo ne Wal ne Zgro ma dze nie kon ty nu u je swo je obra dy w no wym ter mi nie usta lo nym przez Za rząd
Głów ny.
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Pod ję te uchwa ły za cho wu ją moc obo wią zu ją cą i nie mo gą być po now nie przedmio tem obrad.
Z prze bie gu Wal ne go Zgro ma dze nia spo rzą dzo ny zo sta je w 4 eg zem pla rzach pro to kół, który pod pi su ją: pro -
to ko lan ci, Se kre tarz i Prze wo dni czą cy Zgro ma dze nia.

§ 16
Ra mo wy po rzą dek dzien ny sta no wi za łącz nik do Re gu la mi nu.

Regulamin uwzględnia zmiany obowiązujące od dnia 15.01.2014 roku.

Załącznik do „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków oddziału”

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej. 

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności: 

- Zarządu Oddziału, 

- Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

15. Wybór na okres kadencji:

- członków Zarządu Oddziału,

- członków Komisji Rewizyjnej,

- członków Sądu Koleżeńskiego.

16. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.

17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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