
  

 Gdańsk, 4 października 2014 r. 

 

Uchwała 2/2014 
I Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Tribrony 

W sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia, porządku dziennego obrad  

I Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej Stowarzyszenia Tribrony 

 

Walne Zgromadzenia, działając na podstawie p. 39 Statutu Stowarzyszenia, uchwala co 

następuje: 

1. Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony. Regulamin jest 

zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Uchwala się Ordynację wyborczą Stowarzyszenia Tribrony. Ordynacja jest zawarta w 

Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały 

3. Uchwala się porządek obrad I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony. Porządek 

jest zawarty w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący I Walnego Zgromadzenia Sekretarz I Walnego Zgromadzenia 

 Krzysztof Franek Jakub Orłowski  



 

Załącznik nr 1 

do Uchwały 2/2014 I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony 

W sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia, porządku dziennego obrad  

I Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej Stowarzyszenia Tribrony 

Regulamin Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Tribrony 

1. Zgodnie z p. 41 Statutu Stowarzyszenia, w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą 

udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

2. Walne Zgromadzenie pracuje w czasie obrad plenarnych. 

3. Przygotowaniem obrad Walnego Zgromadzenia zajmuje się Komitet Organizacyjny, 

powoływany przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, składający się co najmniej z 

dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: 

a. Znalezienie i wynajem lokalu, w którym mają mieć miejsce obrady 

b. Przygotowanie i prowadzenie listy obecności uczestników Walnego 

Zgromadzenia z głosem decydującym 

5. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie dziennym porządkiem 

obrad i regulaminem Walnego Zgromadzenia. 

6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Stowarzyszenia, a gdy nie jest to możliwe 

- jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Pracami Walnego Zgromadzenia i przebiegiem obrad kieruje Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia. 

8. Prace Walnego Zgromadzenia, w formie jawnych protokołów obrad i oryginałów 

podjętych uchwał, dokumentuje Sekretarz Walnego Zgromadzenia. 

9. Za liczenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na 

Walnym Zgromadzeniu odpowiada Komisja Skrutacyjna. 

10. Przewodniczący, Sekretarz i Komisja Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia wybrani są 

spośród uczestników Walnego Zgromadzenia z głosem decydującym, w głosowaniu 

jawnym. 

11. Członkowie Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia nie mogą kandydować do władz 

Stowarzyszenia. 

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do wykładni regulaminu 

Walnego Zgromadzenia oraz do podejmowania decyzji w sprawach nie objętych 

regulaminem. W trybie odwoławczym sprawę rozstrzyga Walne Zgromadzenie, zwykłą 

większością głosów. 

  



13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:  

a. stwierdza kworum na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie listy obecności 

przedłożonej przez Komitet Organizacyjny 

b. realizuje przyjęty porządek obrad,  

c. udziela głosu referentom i dyskutantom,  

d. zarządza przerwy w obradach,  

e. przestrzega rzeczowości dyskusji i czasu wystąpień,  

f. zarządza głosowania,  

g. ogłasza wyniki głosowania. 

14. Głosowanie tajne odbywa się poprzez karty do głosowania. Karty przed głosowaniem 

przygotowuje i rozdaje Komisja Skrutacyjna. Karty muszą być ostemplowane pieczątką 

Stowarzyszenia. 

15. Głos w głosowaniu tajnym nad uchwałami oddaje się poprzez umieszczenie na niej napisu 

“ZA”, jeżeli głosujący jest za uchwałą, “PRZECIW”, jeżeli jest przeciw niej lub “WST”, jeżeli 

wstrzymuje się od głosu. Karty puste, o nieprawidłowym wzorze, uszkodzone, 

nieostemplowane bądź nieprawidłowo oznaczone są uważane za głosy nieważne. 

16. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mają prawa niszczyć kart oraz udostępniać ich 

osobom trzecim. Uczestnik, który celowo uszkodzi kartę do głosowania lub udostępni ją 

osobie trzeciej, może zostać pozbawiony prawa głosu i wyproszony z obrad. Decyzję w 

tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

17. Podczas głosowań jawnych uczestnik Walnego Zgromadzenia, na wezwanie 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jest zobowiązany do podniesienia ręki – 

deklarując w ten sposób głosowanie „za” lub „przeciw”. 

18. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego można określić na podstawie oceny 

wzrokowej większości „za” lub „przeciw”, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może 

dokonać samodzielnej (bez liczenia głosów) interpretacji wyników takiego głosowania, 

bez udziału Komisji Skrutacyjnej, pod warunkiem jednak, że żadna z osób uczestniczących 

w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym nie zażąda obliczenia głosów. W 

przypadku zgłoszenia takiego żądania, dokonuje się obliczenia wyników głosowania przez 

Komisję Skrutacyjną. 

19. Kolejność mówców w dyskusji plenarnej ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, 

kierując się zróżnicowaniem podejmowanych problemów. 

20. Czas wystąpień w dyskusji plenarnej nie może przekraczać 3 minut, o ile przepisy 

niniejszego regulaminu lub innych rozstrzygnięć Walnego Zgromadzenia w sprawach 

szczegółowych nie stanowią inaczej. 

21. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo składać do Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia opracowane na piśmie wnioski i propozycje uchwał. 

  



22. Uczestnicy Zjazdu mają prawo zadawać pytania, w odpowiednich punktach porządku 

obrad i w czasie nie dłuższym niż 2 minuty:  

a. członkom ustępujących władz, podczas dyskusji nad sprawozdaniami władz i 

wnioskami w sprawach absolutorium,  

b. kandydatom do władz podczas prezentacji kandydatów. 

c. autorom projektów dyskutowanych uchwał 

23. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością. Uczestnik 

Zjazdu z głosem decydującym zgłaszający wniosek formalny ma prawo uzasadnić go w 

czasie nie przekraczającym 2 minut. 

24. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie:  

a. zamknięcia listy mówców,  

b. rozstrzygania w trybie odwoławczym sprawy, o której zdecydował 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stosownie do pkt. 18 Regulaminu,  

c. odroczenia (przełożenia) dyskusji,  

d. głosowania bez dyskusji,  

e. zmiany porządku dziennego,  

f. ogłoszenia przerwy,  

g. tajności głosowania,  

h. naruszenia procedur regulaminowych i wyborczych. 

25. Wnioski formalne wymagające przegłosowania Walne Zgromadzenie głosuje jawnie. 

Przed podaniem wniosku pod głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

umożliwia wypowiedzenie się w tej sprawie innym uczestnikom Walnego Zgromadzenia z 

głosem decydującym (w liczbie co najwyżej jeden „za” wnioskiem i  dwóch „przeciw”). 

Wypowiedzi te realizowane są według kolejności zgłoszeń. Czas każdego z tych 

wystąpień nie może przekraczać 2 minut.  

26. Tryb wyboru członków władz Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie reguluje 

Ordynacja wyborcza Stowarzyszenia Tribrony. 

 

  



Załącznik nr 2 

do Uchwały 2/2014 I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony 

W sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia, porządku dziennego obrad  

I Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej Stowarzyszenia Tribrony 

Ordynacja wyborcza Stowarzyszenia 
Tribrony 

1. Zgodnie z podpunktem 48c Statutu Stowarzyszenia, władze Stowarzyszenia powołuje jego Walne 

Zgromadzenie. 

2. Za organizację wyborów do władz Stowarzyszenia odpowiada Komisja Wyborcza Walnego 

Zgromadzenia. Komisja Wyborcza składa się z przynajmniej dwóch członków, wybranych przez 

Walne Zgromadzenie spośród jego uczestników z głosem decydującym, w głosowaniu jawnym. 

3. Walne Zgromadzenie może odstąpić od powołania Komisji Wyborczej, wówczas jej kompetencje 

przejmuje Komisja Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia. 

4. Wybory zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

5. W wyznaczonym punkcie obrad Walnego Zgromadzenia, do Komisji Wyborczej mogą zgłaszać się 

członkowie Stowarzyszenia z biernym prawem wyborczym, składając wnioski z kandydaturą, 

razem z nazwą funkcji, na jaką zamierzają kandydować. 

6. Kandydować mogą członkowie z biernym prawem wyborczym, którzy są nieobecni na Walnym 

Zgromadzeniu, a udzielili pisemnej zgody na kandydowanie. 

7. Komisja Wyborcza sprawdza, czy zgłoszone osoby mają bierne prawo wyborcze w wyborach do 

określonych władz Stowarzyszenia, a następnie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu alfabetyczną 

listę dopuszczonych kandydatów, przyporządkowując każdemu z nich numer kolejny. 

8. Każdy kandydat do władz Stowarzyszenia ma prawo do autoprezentacji. Uczestnicy Walnego 

Zgromadzenia mogą zadawać pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra 

osobiste lub w sposób nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia. 

9. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, w trybie określonym przez 

Regulamin Walnego Zgromadzenia. 

10. Głosowanie polega na napisaniu na karcie wyborczej numeru popieranego kandydata. Ponadto, 

aby uniknąć wątpliwości w interpretacji umieszczonego numeru, w dolnym lewym rogu karty 

należy napisać wyraźną kropkę. 

11. Karty do głosowania z numerem innym niż te, które mają przyporządkowani kandydaci, bez kropek 

lub mające więcej niż jedną kropkę, puste, z innymi dopiskami i napisami, nieostemplowane bądź 

uszkodzone są uznawane za głosy nieważne. 

12. Kandydat zostaje uznany za wybranego, jeżeli zdobędzie większość głosów przewidzianą przez 

Statut. Jeżeli żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zarządza kolejną turę, w której biorą udział kandydaci z dwoma najlepszymi 

wynikami. 

13. Głosy liczy Komisja Skrutacyjna, która sporządza protokół z głosowania i przekazuje 

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyniki do ogłoszenia. 

  



Załącznik nr 3 

do Uchwały 2/2014 I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony 

W sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia, porządku dziennego obrad  

I Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej Stowarzyszenia Tribrony 

Porządek dzienny obrad  
I Walnego Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Tribrony 

1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 

2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia 

3. Uchwalenie porządku dziennego, regulaminu Walnego Zgromadzenia  i ordynacji 

wyborczej Stowarzyszenia 

4. Uchwały dotyczące zmian w Statucie Stowarzyszenia 

a. Przyjmowanie propozycji poprawek do Statutu Stowarzyszenia 

b. Dyskusja nad poprawkami 

c. Głosowanie nad przyjęciem poprawek 

5.  Uchwały dotyczące zmian we władzach Stowarzyszenia 

a. Odwołanie Michała Śnieżko ze składu Zarządu Stowarzyszenia i funkcji 

Wiceprezesa, wraz z udzieleniem absolutorium 

b. Przyjmowanie kandydatur na wakujące stanowisko Wiceprezesa Stowarzyszenia 

c. Prezentacja kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Stowarzyszenia 

d. Wybór nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia 

e. Uchwała nad zmianą nazwy funkcji Jakuba Orłowskiego 

6. Uchwały różne 

a. Dyskusja nad uchwałą ws. składek członkowskich, głosowanie 

b. Dyskusja nad uchwałą ws. symboli i patronki, głosowanie 

7. Wolne wnioski i dyskusje nad nimi 

8. Zamknięcie obrad 


