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REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA 

 STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ

uchwalony dnia 16.06.2018 roku przez Walne Zebranie SMZT 
w oparciu o § 14 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia  

 
 
Art. 1. [definicje] 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 
1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez to Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 
2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, 
3. Walnym Zebraniu – rozumie się przez to Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
4. Członku uprawnionym do głosowania – rozumie się przez to członka zwyczajnego, 
5. Prezydium Walnego Zebrania – rozumie się przez to Przewodniczącego Walnego Zebrania 

oraz 1 do 3 Sekretarzy odpowiedzialnych za protokołowanie. 
 
Art. 2. [organizacja WZ] 
 
1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie realizuje swoje działania przy pomocy uchwał. 
3. Walne Zebranie przeprowadza się w mieście Tarnowskie Góry. 
4. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania oraz materiały robocze przygotowywane są 

przez Zarząd tak, by były dostępne do wglądu członków Stowarzyszenia w siedzibie 

Stowarzyszenia, w godzinach 10:00-16:00, najpóźniej 14 dni przed Walnym Zebraniem wraz 
z możliwością wykonywania własnym staraniem ich fotokopii. 

5. W odniesieniu do materiałów do dyskusji przygotowywanych przez Komisję Rewizyjną w 
szczególności sprawozdań i wniosków pokontrolnych przedstawionych Walnemu Zebraniu 
oraz wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 3 [rejestracja członków]  
 
1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad pracownicy Stowarzyszenia wyznaczeni przez 

Zarząd przekazują za potwierdzeniem odbioru karty do głosowania (wzór karty do 
głosowania jawnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Członkom 
uprawnionym do głosowania, po zweryfikowaniu ich tożsamości (Rejestracja członków). 

2. W czasie obrad plenarnych niezwłocznie po powzięciu informacji o przybyciu na salę obrad 
Członków uprawnionych do głosowania pracownicy określeni w ust. 1 dokonują ich 
Rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. 

 

Art. 4 [otwarcie, zamknięcie i rozwiązanie WZ; ważność WZ] 
 
1. Walne Zebranie otwiera Przewodniczący Zarządu lub w przypadku jego nieobecności – 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu i zarządza przeprowadzenie głosowania tajnego w 
przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania spośród zgłoszonych 
kandydatów. Funkcję komisji skrutacyjnej w tym głosowaniu pełni 2-4 osoby wyznaczone 
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcę spośród członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie uważa się za ważne, jeśli:  
2.1. zostało zwołane w sposób prawidłowy oraz  
2.2. uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia w 

pierwszym zwołanym terminie lub nie mniej niż 1/3 członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia w drugim zwołanym terminie, na zasadach określonych w Statucie 
(quorum). 

3. Ważność Walnego Zebrania stwierdza Przewodniczący Walnego Zebrania. 
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4. Walne Zebranie uważa się za rozpoczęte, gdy grupa członków spełniająca warunki quorum 
rozpocznie realizację pierwszego punktu porządku obrad następującego po stwierdzeniu 
ważności Walnego Zebrania.  

5. Przewodniczący Walnego Zebrania zamyka Walne Zebranie po zakończeniu realizacji 
ostatniego punktu porządku obrad. 

6. Walne Zebranie ulega rozwiązaniu gdy przestaje spełniać warunki quorum i nie jest 
prawdopodobne by sytuacja ta mogła ulec zmianie w dniu wyznaczonym na termin obrad. 

 
Art. 5 [prezydium]  
 
1. Prezydium Walnego Zebrania: 

1.1. zapewnia sprawne przeprowadzenie Walnego Zebrania; 
1.2. czuwa nad prawidłowym przebiegiem i terminowością prac Walnego Zebrania; 
1.3. dokonuje wiążącej wykładni Regulaminu; 
1.4. dokonuje wykładni Statutu; 
1.5. organizuje współpracę między Komisjami, koordynuje ich działania oraz może zlecać 

im rozpatrzenie określonych spraw; 
1.6. przedstawia Walnemu Zebraniu dokumenty, pisma, oświadczenia, które wpłynęły na 

jego ręce; 
1.7. zapewnia protokołowanie przebiegu Walnego Zebrania; 
1.8. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu. 

2. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje jego obradami, a w przypadku, gdy sprawa objęta 
porządkiem obrad dotyczy osoby Przewodniczącego Walnego Zebrania lub też z innych 
względów nie może on kierować obradami Walnego Zebrania, jego funkcję obejmuje na ten 
czas Sekretarz Walnego Zebrania wskazany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania. Jeśli 
przeszkoda dotyczy całego Prezydium, na ten czas funkcję Przewodniczącego Walnego 
Zebrania pełni tymczasowo Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Do osoby pełniącej 
funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio postanowienia o 
Przewodniczącym Walnego Zebrania. 

3. Przewodniczący Walnego Zebrania w każdej chwili może konsultować się z członkami 
Prezydium, wysłuchać opinii biegłych, ekspertów, członków Stowarzyszenia oraz innych 
osób obecnych na obradach. 

4. Rozstrzygnięcia w imieniu Prezydium podejmuje prowadzący aktualnie obrady plenarne, a 
poza obradami plenarnymi Przewodniczący po zasięgnięciu opinii pozostałych członków 
Prezydium Walnego Zebrania. 

 
Art. 6. [komisje]  
 
1. Komisja Skrutacyjna oraz Komisja Uchwał i Wniosków powoływane są na czas trwania 

Walnego Zebrania. 
2. Komisja Skrutacyjna zapewnia sprawne i transparentne przeprowadzanie głosowań. 
3. Komisja Uchwał i Wniosków sporządza i przedstawia propozycje brzmienia uchwał oraz 

wniosków Walnego Zebrania na podstawie propozycji zgłaszanych podczas obrad Walnego 
Zebrania oraz opiniuje projekty uchwał pod względem ich zgodności ze Statutem 
Stowarzyszenia. 

4. Poza Komisją Skrutacyjną oraz Komisją Uchwał i Wniosków Walne Zebranie może 
ustanowić inną doraźną Komisję i wyznaczyć okres jej funkcjonowania. Okres ten może 
wykraczać poza czas obrad Walnego Zebrania. 

5. Członkowie powołanych Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego, który kieruje 
pracami Komisji. 

 
Art. 7. [obrady plenarne]  
 

1. Walne Zebranie podejmuje swe czynności na obradach plenarnych. 
2. Wstęp na salę obrad jest wolny dla wszystkich członków Stowarzyszenia, a dla innych osób – 

za zgodą Przewodniczącego Walnego Zebrania. 
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3. Udział w dyskusji mogą brać wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a także - za zgodą 
Przewodniczącego Zebrania - inni uczestnicy Walnego Zebrania. 

4. Porządek obrad plenarnych ustala Walne Zebranie na podstawie propozycji Zarządu, 
określonej w art. 2 ust. 4 Regulaminu.  

5. Wnioski w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad może zgłaszać każdy Członek 
uprawniony do głosowania podczas obrad Walnego Zebrania. 

 
Art. 8. [policja sesyjna]  
 
1. Przewodniczący Walnego Zebrania czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu 

oraz powagi i porządku na sali obrad plenarnych. 
2. Przewodniczący Walnego Zebrania może zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który w 

swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, 
przywołaniem go “do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu “do rzeczy” Przewodniczący 
Walnego Zebrania może odebrać przemawiającemu głos. 

3. Przewodniczący ma prawo przywołać uczestnika obrad lub inną osobę obecną na sali obrad 
plenarnych “do porządku”, jeżeli zakłóca on porządek obrad. 

4. Przewodniczący Walnego Zebrania ma prawo podjąć decyzję o wyproszeniu z sali obrad 
uczestnika obrad lub innej osoby, jeżeli nadal zakłóca ona porządek obrad i została już 
przywołana “do porządku”.  

5. Osoba wyproszona z sali obrad jest obowiązana natychmiast salę opuścić. Jeżeli osoba 
wyproszona z sali obrad jej nie opuści, Przewodniczący Walnego Zebrania może zarządzić 
przerwę w obradach Walnego Zebrania. 

6. W celu utrzymania porządku na Sali obrad plenarnych Przewodniczący Walnego Zebrania 
może powołać Policję Sesyjną i nadać jej odpowiednie uprawnienia. 

 

Art. 9. [zasady udzielania głosu, czas trwania przemówień] 
 
1. Przewodniczący Walnego Zebrania udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad. 
2. Uczestnicy obrad plenarnych, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym 

punktem porządku dziennego, zapisują się do głosu poprzez podniesienie ręki. 
3. Przewodniczący Walnego Zebrania udziela głosu według kolejności zapisu. Przewodniczący 

Walnego Zebrania może ustalić inną kolejność mówców. 
4. Przemówienia uczestników obrad nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, z wyjątkiem wystąpień 

ujętych w porządku dziennym obrad, które nie mogą przekraczać 30 minut.  
5. Przewodniczący Walnego Zebrania może wyznaczyć inny czas przemówień.  
6. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem dziennym obrad lub w związku z dyskusją 

jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub 
nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy. 

 
Art. 10. [wnioski formalne]  
 
1. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i 

ich przebiegu. 
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 

2.1. przerwanie lub odroczenie obrad lub zamknięcie Walnego Zebrania; 
2.2. uchwalanie tajności obrad, lub tajności głosowania; 
2.3. zamknięcie listy mówców; 
2.4. odroczenie lub zamknięcie dyskusji; 
2.5. głosowanie bez dyskusji;  
2.6. zmianę porządku obrad; 
2.7. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji; 
2.8. zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania; 
2.9. ograniczenie czasu przemówień; 
2.10. stwierdzenie quorum; 
2.11. przeliczenie głosów; 
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2.12. reasumpcję głosowania; 
2.13. głosowanie en bloc. 

3. Nad wnioskiem formalnym nie prowadzi się dyskusji. 
4. O wniosku formalnym Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych Członków 

uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym. 
 
Art. 11. [uchwały]  
 
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Sądowi 

Koleżeńskiemu, Walnemu Zebraniu, oraz grupie co najmniej 10 członków zwyczajnych. 

Propozycje uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Prezydium, lub ustnie do protokołu 
w trakcie obrad plenarnych. 

2. Projekty uchwał, co do których istnieje wątpliwość w zakresie zgodności ze Statutem 
Stowarzyszenia mogą zostać skierowane przez Prezydium do Komisji Uchwał i Wniosków, 
celem wydania opinii. Opinia wydawana jest w czasie trwania Walnego Zebrania. 

3. Głosowanie w przedmiocie uchwały może zostać poprzedzone ustnym uzasadnieniem 
projektu uchwały. 

4. Prawo wnoszenia poprawek do projektów uchwał w trakcie ich rozpatrywania przez Walne 
Zebranie przysługuje wnioskodawcom, Członkom uprawnionym do głosowania, Zarządowi 
oraz Komisji Rewizyjnej. 

5. Po zamknięciu dyskusji nad projektem Przewodniczący Walnego Zebrania oznajmia, że 

Walne Zebranie przystępuje do głosowania. Od tej chwili - aż do momentu głosowania 

można zabrać głos wyłącznie dla zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub 

porządku głosowania. 

6. Uchwały Walnego Zebrania, dla których nie zastrzeżono innego trybu wchodzą w życie z 
dniem zakończenia Walnego Zebrania. 

 
Art.12. [głosowanie] 
 

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, lub inaczej nie postanowiono, głosowanie jest jawne i 

odbywa się przez podniesienie karty do głosowania. 
2. Głosowanie tajne odbywa się w drodze wypełnienia - poprzez postawienie znaku „x” w 

odpowiednim miejscu - kart do głosowania zawierających numer głosowania i nie różniących 
się niczym od innych kart używanych w danym głosowaniu. 

3. Wszelkie dopiski na kartach do głosowania nie przewidziane w poniższych postanowieniach 
powodują nieważność głosu. 

4. Głos nieważny liczy się przy obliczaniu quorum, lecz nie ma znaczenia dla wyników 
głosowania. 

5. Dopuszcza się przeprowadzanie głosowań tajnych przy wykorzystaniu elektronicznych 
urządzeń do przeprowadzania głosowania. W takim przypadku postanowienia dotyczące 
głosowań tajnych określone w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 13. [ogólny porządek głosowań]  
 
1. Porządek głosowania jest następujący: 

1.1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został 
postawiony; 

1.2. głosowanie poprawek do poszczególnych punktów, przy czym w pierwszej kolejności 
głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; 

1.3. głosowanie projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę, ze 
zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 
 

Art. 14.  [głosowanie zwykłe]  
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1. Jeśli głosowanie odbywa się w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia projektu uchwały 
Przewodniczący prosi o podniesienie kart do głosowania kolejno: osoby głosujące za, osoby 
głosujące przeciw i osoby wstrzymujące się od głosu. 

2. Przewodniczący Walnego Zebrania może zarządzić głosowanie w odwróconej kolejności 
(przeciw, wstrzymujący się, za) jeśli może to ułatwić i usprawnić procedurę głosowania. 

3. W głosowaniu tajnym nad analogiczną propozycją karta do głosowania wygląda następująco:  
 

Głosowanie nr .....        

za                                                                       

przeciw                                                               

wstrzymuję się                                                     

 
4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w głosowaniu personalnym jeśli odnosi się 

ono do pojedynczej osoby (np. wybór na stanowisko na które kandyduje tylko jedna osoba). 
5. W sprawach innych niż personalne, jeśli nie wymagają głosowania alternatywnego, na 

wniosek określony w art. 10 ust. 2 pkt 13 Regulaminu bądź też z inicjatywy 
Przewodniczącego Walnego Zebrania możliwe jest przeprowadzenie w ramach jednego 
głosowania kilku głosowań en bloc. 

 

Art. 15. [głosowanie alternatywne]   
 
1. Jeśli pod głosowanie poddane są dwa lub więcej rozwiązań wzajemnie się wykluczających 

(głosowanie alternatywne), a nie został zastrzeżony obowiązek przeprowadzenia głosowania 
tajnego, Przewodniczący Walnego Zebrania może, jeśli żaden z Członków uprawnionych do 
głosowania się nie sprzeciwi, prosić o podniesienie kart do głosowania kolejno: osoby 
głosujące za przyjęciem poszczególnych rozwiązań („za propozycją nr 1”, „za propozycją nr 
2”...) , osoby wstrzymujące się od głosu i osoby głosujące przeciwko wszystkim 
rozwiązaniom. 

2. W głosowaniu tajnym nad analogiczną propozycją karta do głosowania wygląda następująco:  
 

Głosowanie nr ..... 

Propozycja        

Nr 1                                                                       

Nr 2                                                                        

Nr …  

Wstrzymuję się                                                      

Przeciw                                                                  

 
3. W głosowaniu określonym w ust. 2 zaznaczenie więcej niż jednej propozycji, co do których 

przeprowadzane jest głosowanie powoduje, iż oddany głos w ramach głosowania zostanie 
uznany za nieważny. 

4. W głosowaniu alternatywnym w sprawach personalnych jeśli odnosi się ono do więcej niż 
jednej osoby (np. wybór na stanowisko na które kandyduje więcej niż jedna osoba) karta do 
głosowania wygląda następująco: 
 

Głosowanie nr ..... 

 Za Wstrzymuję się Przeciw 

Imię i Nazwisko                                                                   

Imię i Nazwisko                                                                   

Imię i Nazwisko                                                                   

 
5. Kandydatury osób na karcie do głosowania określonej w ust. 4 ułożone winny być według 

kolejności alfabetycznej nazwisk.  
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6. W głosowaniu określonym w ust. 4 niewypełnioną kartę do głosowania lub brak wypełnienia 
którejkolwiek opcji w wierszu dotyczącym danego kandydata uznaje się za głos 
wstrzymujący.  

7. W głosowaniu określonym w ust. 4 zaznaczenie większej ilości głosów „za” niż ilość 
stanowisk, co do których przeprowadzane jest głosowanie powoduje, iż cały oddany głos w 
ramach danego głosowania zostanie uznany za nieważny (np. jeśli wybór dotyczy 2 stanowisk, jest 
4 kandydatów, a głos „za” zostanie oddany na więcej niż 2 kandydatów, to głos ten w odniesieniu do 
wszystkich kandydatów zostanie uznany za nieważny). 

 

Art. 16. [ogłoszenie wyników i reasumpcja głosowania]  
 

1. Wyniki każdego głosowania ogłasza Przewodniczą. Wyniki są ostateczne i nie mogą być z 

zastrzeżeniem ust. 2. podważane. 
2. W wypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wyniku głosowania Walne Zebranie 

może podjąć podczas tych samych obrad uchwałę o reasumpcji głosowania. 
 
Art. 17. [wybory do organów] 
 
1. Zgłoszenie kandydatur na stanowiska w organach Stowarzyszenia powinno nastąpić 

najpóźniej do momentu bezpośrednio poprzedzającego rozpoczęcie realizacji punktu 
porządku obrad dotyczącego tego wyboru. 

2. W przypadku, gdyby do któregokolwiek z organów Stowarzyszenia zgłoszono mniej 
kandydatów niż wymagana Statutem ich liczba, Przewodniczący Walnego Zebrania może 
zarządzić dodatkową możliwość zgłoszenia kandydatów w oznaczonym czasie, podczas 
Walnego Zebrania. Postanowienie to odpowiednio stosuje się do sytuacji, w której w wyniku 
przeprowadzonego głosowania nie zostanie wybrana wymagana Statutem liczba członków 
organu Stowarzyszenia.  

3. Przewodniczący przed głosowaniem odczytuje wszystkie poprawnie zgłoszone kandydatury. 
4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata 

na Walnym Zebraniu wystarczająca jego pisemna zgoda złożona do Prezydium przed 
głosowaniem. 

5. Każdemu kandydatowi przysługuje uprawnienie do prezentacji swojej kandydatury. 
6. Po zrealizowaniu procedury opisanej w ust. 1-5 Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza 

głosowanie w przedmiocie wyboru.  
7. Wybory do Zarządu przeprowadza się w następującej kolejności: 

7.1. wybór Przewodniczącego Zarządu, 
7.2. wybór Zastępców Przewodniczącego Zarządu, 
7.3. wybór Członków Zarządu. 

8. Po przeprowadzeniu głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczący Walnego Zebrania, 
po otrzymaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania i wybór 
odpowiednio – Przewodniczącego Zarządu, Zastępców Przewodniczącego Zarządu, 
Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 

9. Do głosowań w ramach wyborów uzupełniających postanowienia niniejszego Regulaminu 
stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 18 [protokół z obrad WZ]  
 
1. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który stanowi jedyne stwierdzenie przebiegu 

obrad. 
2. Protokół obejmuje zapis o przebiegu obrad, a także - w załączniku - pełne teksty uchwał, 

sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych przez Walne Zebranie.  
3. Każdy uczestnik obrad biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, 

wprowadzając poprawki redakcyjne, nie później niż do 2 dni roboczych od daty zakończenia 
obrad Walnego Zebrania. 
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4. Po zakończeniu Walnego Zebrania Przewodniczący przy współpracy Sekretarzy sporządza 
propozycję protokołu, która zostaje w ciągu 5 dni od zakończenia Walnego Zebrania 
podpisana przez wszystkich członków Prezydium (zatwierdzenie protokołu). 

5. Każdy uczestnik obrad, biorący udział w dyskusji może zgłosić, w terminie określonym w 
ust. 4, zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu nie później jednak niż do 
chwili zatwierdzenia protokołu. Zastrzeżenie lub poprawkę dopisuje się do protokołu, bez 
zmiany pierwotnego tekstu, z adnotacją o złożeniu stosownej poprawki lub zastrzeżenia, ze 
wskazaniem daty oraz osoby zgłaszającej poprawkę lub zastrzeżenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
załącznik nr 1 - Wzór karty do głosowania jawnego 
 

 
AWERS 

(logo Stowarzyszenia) 
 
 
 
 
 
 

KARTA 
DO GŁOSOWANIA 

 
NR ………../ 20..  

 
 
 
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA 

MIŁOŚNIKÓW  
ZIEMII 

TARNOGÓRSKIEJ 
 

*** 
TARNOWSKIE GÓRY 

…-…-201.. ROKU 
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(data i podpis Sekretarza Stowarzyszenia) 
 
 
(data i podpis Przewodniczącego Stowarzyszenia) 
 

(pieczęć Stowarzyszenia) 
 
 

REWERS 
 
WYCIĄG Z REGULAMINU 
 
Art. 10. [wnioski formalne]  
 
1. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i 

ich przebiegu. 
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 

2.1. przerwanie lub odroczenie obrad lub zamknięcie Walnego Zebrania; 
2.2. uchwalanie tajności obrad, lub tajności głosowania; 
2.3. zamknięcie listy mówców; 
2.4. odroczenie lub zamknięcie dyskusji; 
2.5. głosowanie bez dyskusji;  
2.6. zmianę porządku obrad; 
2.7. zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji; 
2.8. zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania; 
2.9. ograniczenie czasu przemówień; 
2.10. stwierdzenie quorum; 
2.11. przeliczenie głosów; 
2.12. reasumpcję głosowania; 
2.13. głosowanie en bloc. 

3. Nad wnioskiem formalnym nie prowadzi się dyskusji. 
4. O wniosku formalnym Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych Członków 

uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym. 
 

 
 


