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(PROJEKT) 
 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą: 
a) delegaci jednostek organizacyjnych Klubu wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą, 
b) członkowie organów władz Klubu, 
c) zaproszeni goście. 
2. Delegaci mają prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków i kandydatów na 
listy wyborcze, a uczestnicy mają prawo zabierania głosu. 
3. Prawo głosowania mają delegaci. 
4. Organami Walnego Zebrania są : 
a) przewodniczący zebrania, 
b) sekretarze (2 osoby), 
c) komisje: 

- mandatowa i wyborcza (3 osoby), 
- uchwał i wniosków (3 osoby). 

5. Kandydatami do organów Walnego Zebrania mogą być wyłącznie delegaci. 
6. Organy Zebrania wybierane są zwykłą większością w głosowaniu jawnym. 
7. Walne Zebranie obraduje na podstawie porządku obrad. 
8. Głosu w dyskusji udziela Przewodniczący zebrania, na podstawie zgłoszeń 
dokonanych w ustalony sposób; wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 3 minuty. 
9. Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów maja prawo zgłaszać projekty uchwał i 
wniosków na piśmie, wprost do komisji uchwał i wniosków. 
10. Uchwały i wnioski są przyjmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
ważnie oddanych głosów, przy czym wnioski w sprawie zmian Statutu wymagają 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
11. Uchwały i wnioski głosuje się w kolejności zgłaszania, przy czym w tej samej 
sprawie pierwszeństwo mają wnioski „dalej idące”. 
12. Przyjmuje się następujące zasady wyborów władz Klubu: 
a) głosowania są tajne; głosowanie polega na oddaniu Komisji Skrutacyjnej ważnej 
karty do głosowania; Komisja odnotowuje ten fakt na mandacie, 
b) wyboru dokonuje się zwykłą większością ważnie oddanych głosów, 
c) w przypadku, gdy głosowanie nie zapewniło pełnej obsady mandatów, zarządza się 
kolejne tury głosowania, redukując listę o kandydatów z najmniejszą liczbą głosów w 
sumie stanowiących 30% wszystkich oddanych głosów; liczba pozostałych 
kandydatów musi być co najmniej o 1 większa od liczby mandatów pozostających do 
obsadzenia, 
d) kandydat winien wyrazić zgodę osobiście, a w przypadku nieobecności - na piśmie. 
13. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 


