REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Związku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

2.

Zarząd zwołuje również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek zgłoszony przez:
•
•

1/5 członków Związku,
Radę Związku.
§ 2.

1.

Wniosek. o którym mowa w § 1 ust. 2 winien być złożony na piśmie z podaniem celu zwołania Walnego
Zgromadzenia.

2.

Wniosek należy złożyć do Biura Związku.
§ 3.

Zarząd Związku ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w terminie wskazanym przez podmiot zgłaszający
wniosek, nie później jednak niż 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 4.
Zarząd zawiadamia na piśmie członków Związku o miejscu, czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia – co
najmniej na 14 dni przed terminem.

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 5.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do
wiadomości członków Związku przez Zarząd.
§ 6.
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do
następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.

§ 7.
1.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej
połowa członków Związku, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością
głosów oddanych przez członków obecnych na Zgromadzeniu, o ile uczestniczy w nim co najmniej 30%
członków.

1

2.

Zmiana Statutu może być uchwalona większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków
Związku niezależnie od tego czy Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym, czy w drugim terminie.

3.

Rozwiązanie Związku wymaga uchwały podjętej przez 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków
Związku, niezależnie od tego czy Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym, czy w drugim terminie.
§ 8.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw, w których statut wymaga
kwalifikowanej większości głosów.
§ 9.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy podejmowaniu uchwal uwzględnia się, tylko głosy oddane za i
przeciw.
§ 10.

1.

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem powoływania i odwoływania członków organów pochodzących z
wyboru.

2.

Głosowanie tajne zarządza się również na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

§ 11.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Związku lub inny upoważniony przez niego członek
Rady, a następnie zarządza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi po swoim wyborze dalszą część posiedzenia. Walnemu
Zgromadzeniu może także przewodniczyć Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 12.

Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie:
o
o
o

- przewodniczący,
- wiceprzewodniczący,
- sekretarz (protokolant).
§ 13.

1.

Przedstawiciele wybierają ze swego grona:
1) Komisje Mandatowo-Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
a)
b)
c)
d)

ustalenie czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem.
ustalenie na podstawie listy obecności ilości obecnych przedstawicieli,
przeprowadzenie głosowania na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
obliczanie wyników głosowania i podawanie ich przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz - o
ile w porządku obrad przewidziano wybory – ustalenie list kandydatów oraz kart do glosowania,
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2)

Komisje Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, której zadaniem jest opracowanie w formie uchwał
wniosków zgłoszonych podczas obrad oraz przedłożenie ich do dyskusji i głosowania.

2.

Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.

Komisja ze swej pracy sporządza protokół. który podpisuje jej przewodniczący i sekretarz.
§ 14.

Po dokonaniu wyboru Prezydium oraz Komisji przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w
sprawie porządku obrad.

§ 15.

1.

Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera
dyskusje, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

2.

Członkom Rady Związku i Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

3.

W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za sprawy
formalne uznaje się wnioski dotyczące:
▪
▪
▪
▪
▪

- głosowania bez dyskusji,
- przerwania dyskusji i ograniczenia czasu przemówień,
- zamknięcia listy mówców.
- zarządzenia przerwy w obradach,
- kolejności i sposobu uchwalenia wniosków.
§ 16.

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski.

TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ORGANÓW ZWIĄZKU

§ 17.

1.

Kandydatów do Rady i Zarządu Związku zgłaszają do Komisji Mandatowo-Wyborczej uczestnicy Walnego
Zgromadzenia.

2.

Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć zgodę na kandydowanie.
Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu powinni złożyć ustne oświadczenie w sprawie zgody na
kandydowanie.
§ 18.

Komisja Mandatowo-Wyborcza przygotowuje osobne listy kandydatów, (którzy wyrazili zgodę na kandydowanie)
do Rady Związku i Zarządu Związku. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
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§ 19.

1.

Wybory przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska
kandydatów w kolejności alfabetycznej.

2.

Glosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Wyborczej.

§ 20.

Glos jest nieważny wówczas, gdy karta wyborcza jest przekreślona bądź nie zawiera żadnych skreśleń lub zawiera
mniej skreśleń niż wynika z liczby członków Rady Związku i Zarządu Związku oraz gdy są dopisane inne kandydatury
niż na liście kandydatów.

§ 21.

1.

W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Rady Związku. W dalszej kolejności dokonuje się wyboru Zarządu
Związku.

2.

Za osoby wybrane w skład organu uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. Jeżeli
wynik głosowania nie pozwala na ustalenie wymaganego składu Rady lub Zarządu Związku to dokonuje się
ponownego, uzupełniającego głosowania na tych kandydatów. którzy nie zostali wybrani w pierwszym
głosowaniu.
§ 22.

Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej stwierdzający wyniki głosowania powinien między innymi zawierać:
•
•
•
•
•

- liczbę przedstawicieli uprawnionych do głosowania według listy obecności.
- liczbę przedstawicieli głosujących,
- liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych,
- liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
- stwierdzenie prawidłowości wyborów.
ZAKOŃCZENIE OBRAD

§ 23.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamkniecie obrad
Walnego Zgromadzenia.
§ 24.
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. który podpisują przewodniczący i sekretarz (protokolant)
Walnego Zgromadzenia.
§ 25.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Niniejszy Regulamin został uchwalony na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2021 roku.
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