
Regulamin Obrad 
Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego „Polonia” 

13 czerwca 2022 r. 
 

§1. 
1. Prawo udziału w zebraniu mają: 
- z głosem stanowiącym – członkowie 
- z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający ,zaproszeni goście  
 

2. Członkowie na zebraniu wpisują się na listę obecności, która stanowi podstawę dla 
Komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo-Skrutacyjnej do obliczenia liczby obecnych 
członków. 

 
§2. 

Zebranie jest prawomocne, jeżeli w pierwszym terminie o godz. 18:00 uczestniczy 
przynajmniej połowa członków plus jeden , a  w drugim terminie o godz. 18:30 bez względu 
na ilość obecnych członków. 

 
§3. 

Zebranie otwiera Prezes Klubu, który: 
- wita zebranych członków i zaproszonych gości; 
- stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zebrania i zdolność do podejmowania 

uchwał; 
- przeprowadza wybory przewodniczącego Walnego Zebrania; 
- przekazuje prowadzenie obrad Przewodniczącemu Zebrania. 

 
§4. 

Przewodniczący Zebrania: 
- przeprowadza wybory Sekretarza Walnego Zebrania Członków; 
- przedstawia do uchwalenia porządek i regulamin obrad; 
- kieruje przebiegiem obrad według uchwalonego porządku i regulaminu obrad; 
- dba o sprawny przebieg obrad; 
- ogłasza wyczerpanie porządku obrad i zarządza zakończenie Zebrania. 
 

§5. 
 Walne Zebranie Członków wybiera skład: 

- Komisji Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo-Skrutacyjnej – 2 osoby; 
- Komisji Wyborczej – 3 osoby. 

 
§6. 

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: 
a. ustala na podstawie listy obecności liczbę członków obecnych na zebraniu i ogłasza 

prawomocność Zebrania; 
b. liczy oddane głosy. 

2. Komisja Uchwał i Wniosków: 
a. przyjmuje wnioski członków; 
b. przedstawia do uchwalenia Uchwały Walnego Zebrania. 

3. Komisja Wyborcza: 
a. przyjmuje kandydatury na członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 
b. zlicza głosy w wyborach; 
c. ogłasza wyniki wyborów. 



§7. 
1. Wybór przewodniczącego Zebrania, wybory składów osobowych komisji, zatwierdzenie 
porządku i regulaminu obrad, udzielenie absolutorium Zarządowi oraz przyjęcie uchwał 
i wniosków następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem 
wskazanym w ust. 2. 
2. Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie wymaga  
większości 2/3 liczby członków obecnych na Zebraniu. 
3. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 
 

§8. 
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Zebrania. 

 
§9. 

Na sali obrad obowiązuje zakaz palenia papierosów.  
 

§10. 
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje przewodniczący 
działając zgodnie ze statutem Klubu Sportowego „Polonia”. 


