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REGULAMIN 

obrad Walnego Zgromadzenia członków 

Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim 

 

I. Postanowienia ogólne, tryb zwoływania i właściwość.  

§ 1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, 

zwanego dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 

79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności organizacji pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z 2003 r.), Statutu 

Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.  

§ 2.1. Walne Zgromadzenie  jest najwyższym organem Stowarzyszenia.  

2. Członkostwo zwyczajne członka Stowarzyszenia uprawnia do uczestniczenia 

w zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach oraz we wszystkich zgromadzeniach 

nadzwyczajnych. 

§ 3. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków 

Stowarzyszenia.  

2. Członek Stowarzyszenia może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej 

niezgodności z przepisami prawa lub Statutu. Na tej samej podstawie uchwałę 

może zaskarżać także Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Orzeczenie Sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną 

względem wszystkich członków Stowarzyszenia.  

 

 § 4. 1. Członek Stowarzyszenia o pełnej zdolności do czynności prawnych 

może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.  

2. Każdy członek ma jeden głos.  

§ 5. 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w 

roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z 

postanowieniami Statutu Stowarzyszenia i działa według niniejszego 

Regulaminu. 
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§ 6. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się 

członków Stowarzyszenia na piśmie, na 14 dni przed jego terminem. 

§ 7. Na wniosek grupy minimum 10 członków Stowarzyszenia, którzy zgłoszą 

w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

swoje propozycje dotyczące porządku obrad i uchwał, Zarząd Stowarzyszenia 

musi wprowadzić je do projektu porządku obrad i propozycji uchwał.  

§ 8. Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1) wybór prezydium Walnego Zgromadzenia, 

2) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej przed 

upływem kadencji, 

4) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 

5) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

6) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i uchwalanie budżetu, 

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

8) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem 

Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji 

Zarządu, 

11) uchwalanie regulaminów prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

II . Tryb obradowania i podejmowania uchwał. 

§ 9. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał: 

1) w pierwszym terminie – przy obecności nie mniej niż połowy członków, 

2) w drugim terminie (po 30 min.) – bez względu na liczbę osób obecnych. 

  

§ 10. 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością  głosów z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Uchwały w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia, dotyczące zmian Statutu 

oraz odwołań ze składu organów są podejmowane większością 2/3 głosów 

obecnych członków, przy obecności przynajmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. 
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§ 11. 1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołań 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które przeprowadza się w 

głosowaniu tajnym. 

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym również w 

innych sprawach objętych porządkiem obrad.  

§ 12. 1.W głosowaniu oblicza się ilość poddanych głosów za i przeciw uchwale 

oraz ilość wstrzymujących się od głosowania.  

2. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i 

przeciw.  

3. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej 

samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość 

głosów.  

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.  

§ 13. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej lub inny członek Komisji Rewizyjnej, który stwierdza jednocześnie 

prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli.  

2. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia i Sekretarza pełniącego rolę protokolanta.  

3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego.   

§ 14. 1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.  

2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy 

lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Zebrania, a także zmienić 

kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.   

§ 15.  Na wniosek Przewodniczącego członkowie Stowarzyszenia uczestniczący 

w Walnym Zgromadzeniu wybierają  ze swego grona: 

1) Komisję Skrutacyjną, liczącą co najmniej 2 osoby, której zadaniem jest  

obliczanie wyników głosowania i podanie ich Przewodniczącemu oraz 

wykonanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.  
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2) Komisję Wniosków, liczącą co najmniej 2 osoby, której zadaniem jest 

przyjmowanie pisemnych wniosków, ich rozpatrzenie i zaopiniowanie oraz 

przygotowanie projektów uchwał w sprawie wniosków.   

§ 16. 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, 

Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.  

2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu 

dyskusji lub przekracza czas przewidziany dla przemówień. Nie stosującym się 

do uwag Przewodniczący może odebrać głos.  

3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej 

sprawie już przemawiała.  

4. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad winny być składane na 

piśmie, z podaniem imienia i nazwiska autora do Komisji Wniosków.  

5. Oświadczenia do protokołu winny być składane na piśmie z podaniem 

imienia i nazwiska ich autora na ręce Sekretarza Walnego Zgromadzenia.   

§ 17. 1. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Wnioskowa podaje do 

wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i przedkłada projekty uchwał, a 

Przewodniczący Zebrania ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku 

głosuje się przed wnioskiem głównym.  

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, 

przestrzegając zasady aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej 

kolejności.  

3. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej 

samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość 

głosów.  

  

III. Wybory Prezesa Zarządu 

 

§ 18. 1. Kandydatów na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia zgłaszają członkowie 

zwyczajni do Przewodniczącego spośród członków Stowarzyszenia 

uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu członków. Zgłoszenie powinno za-

wierać imię i nazwisko kandydata i zgłaszającego.  
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2. Listę kandydatów w kolejności alfabetycznej przygotowuje Komisja 

Skrutacyjna na tablicy lub w innej czytelnej dla wszystkich zgromadzonych 

formie.  

§ 19. 1. Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza się przy 

pomocy kart wyborczych, na których głosujący umieszcza imiona i nazwiska 

wybranych kandydatów.  

2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności 

Komisji Skrutacyjnej.  

§ 20. 1. Za osobę wybraną na Prezesa Zarządu uważa się osobę, która otrzymała 

najwięcej głosów, nie mniej jednak niż co najmniej 50% plus 1 oddanych 

głosów. Przy równej ilości głosów o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie.  

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganych 50% plus jeden głos, 

głosowanie powtarza się, przy czym w powtórzonym głosowaniu nie bierze 

udziału ten kandydat, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą ilość 

głosów.   

 

IV. Wybory do Zarządu  

§ 21. 1. Walne Zgromadzenie określa każdorazowo ilość wybieranych na daną 

kadencję członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Kandydatów na 3-6 członków Zarządu Stowarzyszenia zgłaszają członkowie 

zwyczajni do Przewodniczącego spośród członków Stowarzyszenia. Zgłoszenie 

powinno zawierać imię i nazwisko kandydata i zgłaszającego.  

2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć pisemną 

zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni, na wezwanie Przewodniczącego, 

składają ustne oświadczenia co do zgody na kandydowanie.  

3. Listę kandydatów w kolejności alfabetycznej przygotowuje Komisja 

Skrutacyjna na tablicy lub w innej czytelnej dla wszystkich zgromadzonych 

formie.   

 § 22. 1. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia przeprowadza się przy pomocy 

kart wyborczych, na których głosujący umieszcza imiona i nazwiska wybranych 

kandydatów.  

2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności 

Komisji Skrutacyjnej.  
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§ 23. 1. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 

50% plus 1 oddanych głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może 

przekroczyć ilości pięciu miejsc w składzie Zarządu. Przy równej ilości głosów 

o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie.  

2. Dodatkowe głosowanie zarządza się także w przypadku nie obsadzenia 

wszystkich miejsc w Zarządzie, przy czym uchwały w zakresie tych wyborów 

podejmowane są zwykłą większością głosów.  

3. Do drugiej tury staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie 

obsadzonych miejsc spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze 

wyborów otrzymali najwięcej głosów.  

4. Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz 

kandydaci, którzy w drugiej turze otrzymali kolejno największą ilość głosów.  

§ 24. 1. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja 

Skrutacyjna, a wyniki ogłasza członek Komisji.  

2. Prezes Zarządu ustala termin zwołania pierwszego posiedzenia Zarządu.  

§ 25. 1. Przed upływem kadencji członek Zarządu może być odwołany więk-

szością 2/3 głosów.  

2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu przeprowadza się w 

głosowaniu tajnym, przez złożenie odpowiedniej karty w obecności Komisji 

Skrutacyjnej.   

§ 26. 1. W przypadku wyborów do Komisji Rewizyjnej, przepisy §§ 21, 22, 23, 

24 ust.1 i 25, z zastrzeżeniem ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Ilość członków Komisji Rewizyjnej może wynosić 2-4. 

V. Postanowienia końcowe. 

§ 27. Po wyczerpaniu wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad 

Przewodniczący ogłasza zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.  

§ 28. 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują 

Przewodniczący i Sekretarz. Lista obecności osób biorących udział w Walnym 

Zgromadzeniu stanowi załącznik do protokołu.  
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2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, 

krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych 

uchwał, podstawowe dane liczbowe przyjętych bilansów i zatwierdzonych 

planów.  

3. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw 

niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania.  

§ 29. Sprawy dotyczące sposobu obradowania, nie objęte niniejszym 

Regulaminem, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

§ 30. 1. Każdy członek Stowarzyszenia  ma prawo przeglądania protokołów 

Walnego Zgromadzenia.  

2. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej dziesięć lat.  

  

Tekst jednolity niniejszego Regulaminu uchwalony został na Walnym 

Zgromadzeniu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. w 

dniu 30 marca 2012 roku. 

 

 

 

 

 

                                                


