
 
 
 
 
 

PROJEKT REGULAMIN OBRAD 
REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany 
regulaminem, obowiązuje po zatwierdzeniu go przez 
regionalne walne zebranie. 

2. Regionalne walne zebranie członków, zwane dalej 
regionalnym walnym zebraniem jest najwyższą władzą 
w regionie Stowarzyszenia. 

3. Regionalne walne zebranie zwołuje Zarząd Regionu, 
w terminach i na zasadach określonych w Statucie 
Stowarzyszenia. 

4. Przebieg regionalnego walnego zebrania oraz jego 
kompetencje określają Statut Stowarzyszenia oraz regulamin. 

 
ROZDZIAŁ 2 

UCZESTNICTWO W REGIONALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW 
 

§ 2 
Wszyscy zwyczajni członkowie z danego regionu mają prawo 
i obowiązek wziąć udział w regionalnym walnym zebraniu. 
 

§ 3 
1. Na podstawie listy członków zwyczajnych, Zarząd Regionu 

wystawia pisemny mandat dla każdego członka zwyczajnego. 
2. Mandaty są wydawane członkom za pokwitowaniem na liście 

obecności. 
3. Mandat członka nie może być przekazany innej osobie. 

 
  



§ 4 
W obradach regionalnego walnego zebrania biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym: 

a) zaproszeni członkowie wspierający 
b) zaproszeni goście, 
c) przedstawiciele Zarządu Głównego. 

 
ROZDZIAŁ 3 

ZASADY GŁOSOWANIA 
 

§ 5 
1. Uchwały regionalnego walnego zebrania zapadają w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności 
co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do 
głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby 
obecnych członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

2. W wyborach do organów regionalnych Stowarzyszenia 
zarządza się głosowanie tajne, z zastrzeżeniem §11 ust.6 
regulaminu. 

3. Wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, jego zastępcy 
i sekretarza) oraz komisji skrutacyjnej odbywa się 
w głosowaniu jawnym. 

4. W pozostałych sprawach personalnych głosowanie tajne 
zarządza się na wniosek choćby jednego członka obecnego 
na zebraniu. 

5. W innych sprawach głosowanie tajne na wniosek członka 
przeprowadza się za zgodą wyrażoną w głosowaniu jawnym 
przez regionalne walne zebranie. 

6. W głosowaniu jawnym oddanie głosu na kandydata odbywa 
się poprzez podniesienie ręki z mandatem. 

7. W głosowaniu tajnym głosy oddawane są na kartach 
ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia, wręczanych 
członkom przez komisję skrutacyjną po oznaczeniu 
głosowania na mandacie. 

8. Zasady głosowania tajnego ustala i ogłasza komisja 
skrutacyjna. 

 
  



ROZDZIAŁ 4 
OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO 

ZEBRANIA 
 

§ 6 
1. Podstawą do otwarcia obrad regionalnego walnego zebrania 

w pierwszym terminie jest obecność co najmniej połowy 
członków zwyczajnych potwierdzona na liście obecności. 

2. W przypadku, gdy w pierwszym terminie brak jest 
potwierdzenia obecności co najmniej połowy członków, obrady 
regionalnego walnego zebrania zwołane w drugim terminie są 
ważne bez względu na liczbę obecnych członków. 

 
§ 7 

1. Obrady regionalnego walnego zebrania otwiera przedstawiciel 
Zarządu Regionu, który po stwierdzeniu kworum 
przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej i prezydium 
regionalnego walnego zebrania. 

2. Kandydatów do prezydium może zgłosić każdy członek 
zwyczajny biorący udział w regionalnym walnym zebraniu. 

3. Kandydaci do prezydium nie muszą być członkami 
regionalnych struktur stowarzyszenia. 

4. Po ogłoszeniu wyniku wyborów kierownictwo obrad przejmuje 
przewodniczący zebrania. 

 
ROZDZIAŁ 5 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA 
 

§ 8 
1. Proponowany porządek obrad regionalnego walnego zebrania 

ustala Zarząd Regionu i podaje go do wiadomości co najmniej 
na 14 dni przed terminem regionalnego walnego zebrania. 

2. Porządek obrad regionalnego walnego zebrania powinien 
obejmować: 

a. wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji 
skrutacyjnej, 

b. wybory władz regionalnych stowarzyszenia, 
c. przyjęcie uchwał regionalnego walnego zebrania. 



3. Porządek obrad regionalnego walnego zebrania może 
obejmować również inne sprawy będące w kompetencjach 
regionalnego walnego zebrania. 

 
§ 9 

Przewodniczący zebrania przedstawia porządek obrad 
regionalnego walnego zebrania, zarządza dyskusję i głosowanie 
nad jego przyjęciem. 

 
ROZDZIAŁ 6 

WYBORY KOMISJI ZEBRANIA 
 

§ 10 
1. Kandydatem do komisji uchwał i wniosków oraz do komisji 

skrutacyjnej może być każdy członek regionalnego walnego 
zebrania. 

2. Członek komisji skrutacyjnej musi się wyłączyć z prac komisji, 
podczas przeprowadzania wyborów, w których korzysta 
z biernego prawa wyborczego. 

3. Każda komisja musi liczyć przynajmniej 3 członków. Liczbę 
członków poszczególnych komisji proponuje przewodniczący 
zebrania. 

4. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę 
kandydatów w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów 
jest równa liczbie osób wybieranych. 

5. Członkowie komisji spośród siebie wyłaniają 
przewodniczących. 

 
ROZDZIAŁ 7 

WYBORY REGIONALNYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA 
I DELEGATÓW NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 

STOWARZYSZENIA 
 

§ 11 
1. Kandydatów do regionalnych władz Stowarzyszenia oraz na 

delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów pisemnie zgłaszają 
przewodniczącemu zebrania członkowie zwyczajni należący 
do struktur danego regionu, podając swoje imię i nazwisko, 
a także imię i nazwisko kandydata, potwierdzone zgodą na 
kandydowanie wskazanego kandydata. 



2. Kandydatury wpisywane są na listę kandydatów w kolejności 
zgłoszeń. 

3. Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów przed otwarciem 
regionalnego walnego zebrania Zarządowi Regionu. 

4. Zarząd Regionu sporządza listę według kolejności zgłoszeń 
i przekazuje ją przewodniczącemu zebrania. 

5. Najpierw odbywa się wybór przewodniczącego zarządu 
regionu, następnie łącznie pozostałych członków zarządu 
regionu, w dalszej kolejności następuje wybór regionalnej 
komisji rewizyjnej, regionalnego sądu koleżeńskiego 
i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. 

6. Dopuszcza się jednoczesny wybór Zarządu Regionu 
i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Można także 
jednocześnie przeprowadzić wybory do regionalnej komisji 
rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego, jeśli nie 
powielają się kandydatury. 

 


