
REGULAMIN OBRAD 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA  UNIWERSYTET  TRZECIEGO WIEKU 

W OBORNIKACH 

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Kompetencje walnego zebrania członków określa statut Stowarzyszenia. 

3. Walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia z własnej 

inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź na umotywowany pisemny wniosek 

co najmniej 15 członków Stowarzyszenia skierowany do Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są przez Zarząd Stowarzyszenia o terminie, 

miejscu i porządku obrad walnego zebrania członków nie później niż 14 dni przed jego 

odbyciem się. Zawiadomienie odbywa się listem bądź w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

5. Walne zebranie członków otwiera prezes Stowarzyszenia. 

6. Jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia pełni z urzędu funkcję przewodniczącego 

walnego zebrania członków. Protokolantem/ Sekretarzem może być osoba nie będąca 

członkiem Stowarzyszenia. 

7. Kompetencje i obowiązki przewodniczącego walnego zebrania członków: 

a. prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego 

zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, 

b. przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania 

oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad, 

c. wybór Sekretarza/protokolanta, 

d. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności 

zebrania, 

e. udzielenie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,  

f. sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie 

stosownych zarządzeń porządkowych, 

g. ustalenie sposobu i kolejności głosowania, 

h. podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu walnego 

zebrania, 

i. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie 

podjętych  uchwał i zamkniecie walnego zebrania, 



j. sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem zebrania; 

k. protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwisko i imię 

przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki 

głosowania, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności 

członków Stowarzyszenia. 

l. przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli na walnym 

zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu. 

8. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w walnym zebraniu 

członków, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.  

9. Walne zebranie członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad, 

który powinien obejmować punkty wskazane przez Zarząd w zaproszeniu na walne 

zebranie członków. Kolejność porządku obrad wyznacza walne zebranie członków, 

która może być inna aniżeli kolejność porządku obrad wskazana przez Zarząd w 

zaproszeniu.  

10. Uchwały walnego zebrania członków dotyczące zmian Statutu Stowarzyszenia oraz 

uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów podjętych w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

11. Walne zebranie członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania 

określonej sprawy. Powołując takie komisje, walne zebranie członków określa cel, 

zasady i tryb ich działania. 

12. Komisja rewizyjna na walnym zebraniu członków przedstawia wniosek o 

udzielenie/nie udzielenie absolutorium zarządowi. 

13. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu lub pisemny 

wniosek grupy 5-ciu członków Stowarzyszenia skierowanego do zarządu 

Stowarzyszenia. 

14. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały. 

15. Regulamin uchwalony przez walne zebranie członków w dniu 14.03. 2013 r. wchodzi 

w życie z chwilą jego uchwaleni 

 


