Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej
Koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie
1. Sprawy formalne:
a. wyznaczenie Sekretarza Zebrania
b. wybór Komisji Mandatowej
c. wybór Prezydium Zebrania
d. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
e. Uchwalenie Porządku Obrad Walnego Zebrania
f. wybór Komisji Wyborczej
g. wybór Komisji Skrutacyjnej
h. wybór Komisji Uchwał i Wniosków
2. Wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału
3. Debata nad nazwą Klubu
4. Zakończenie Walnego Zebrania
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Regulamin Obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej
Koła nr 23 przy Oddziale Międzyuczelnianym
PTTK w Warszawie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne organizacji Walnego Zebrania
§1.
1. Władzą wyborczą Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej
jest Walne Zebranie Klubu, które wybiera:
a. Zarząd Klubu,
b. Komisję Rewizyjną Klubu, o ile Zebranie podejmie uchwałę o
wyborze Komisji Rewizyjnej,
c. delegatów na Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w
Warszawie.
ROZDZIAŁ II
Zasady zwoływania Walnego Zebrania
§2.
1. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu
Klubu, podjętej przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Uchwała
zwołująca Zebranie zawiera jego termin i miejsce, proponowany porządek
obrad oraz projekt regulaminu obrad.
2. Zarząd Klubu zawiadamia członków Klubu nie później niż na 7 dni przed
terminem jego rozpoczęcia. Zawiadomienie zawiera termin i miejsce
Zebrania, proponowany porządek i regulamin obrad oraz wskazuje termin i
miejsce, w którym uczestnicy mogą zapoznać się ze sprawozdaniem z
działalności władz, informacjami o liczebności wybieranych władz, liczbie
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wybieranych delegatów i zasadach ich wyboru na Walny Zjazd Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie oraz projektami dokumentów
uchwalanych na Walnym Zebraniu (m.in. Regulaminem Klubu).
ROZDZIAŁ III
Zasady udziału w Zebraniu
§3.
1. Z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział
wszyscy członkowie Klubu, którzy okażą ważną legitymację członka PTTK z
opłaconą składką członkowską za dany rok.
2. Z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział
członkowie honorowi PTTK, członkowie lub przedstawiciele członków
wspierających,

członkowie

władz

zwierzchnich

PTTK

oraz

osoby

zaproszone.
3. Dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu
jest legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok.
4. Osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu potwierdzają swoją obecność
podpisując listę obecności.
ROZDZIAŁ IV
Prawomocność zebrania oraz podejmowanych uchwał
§4.
1. Prawomocność Walnego Zebrania stwierdza Komisja Mandatowa wybrana
przez Walne Zebranie. Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim
udział, co najmniej połowa liczby członków Klubu z głosem decydującym.
W uzasadnionych przypadkach na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić
zgodę Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie określając
jednocześnie swoją uchwałą nowy wymóg prawomocności Zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób
uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są
inaczej

zastrzeżone

statutem

PTTK

lub

statutem

Oddziału

Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
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§5.
Komisja Uchwał i Wniosków zbiera od uczestników Walnego Zebrania projekty
Uchwał Walnego Zebrania i propozycje wniosków, które następnie prezentuje
uczestnikom Walnego Zebrania.
ROZDZIAŁ V
Wybory Władz Klubu oraz delegatów
§6.
1. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania,
który wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
spośród członków Zebrania zaproponowanych z sali. Do czasu wyboru
Przewodniczącego

obrady

prowadzi

Prezes

Klubu

lub

jeden

z

przedstawicieli Zarządu.
2. W skład Prezydium Zebrania wchodzi Przewodniczący Zebrania oraz
dwóch Członków Prezydium. Do wyboru Członków Prezydium stosuje się
odpowiednio zapisy z par. 1.
3. Protokół z Walnego Zebrania sporządza Sekretarz Zebrania, który
wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród
członków Zebrania zaproponowanych z sali. Do czasu wyboru Sekretarza
obrady protokołuje Sekretarz Klubu lub jeden z przedstawicieli Zarządu.
§7.
1. Prawo kandydowania do władz Klubu przysługuje wszystkim członkom
Klubu, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą
składką członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym
postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach
członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą też
kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie Zarządu
Klubu, którzy nie uzyskali absolutorium.
2. Kandydatów do władz Klubu oraz na delegatów na Zjazd Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, proponuje Komisja Wyborcza
wybrana przez Zebranie.
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3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 2 Komisja Wyborcza tworzy na
podstawie zgłoszeń kandydatów przez uczestników Zebrania. Kandydaci
zgłaszani do określonego rodzaju władz oraz na delegatów muszą spełniać
wymagania dotyczące członków władz określone w Statucie PTTK.
4. Kandydatów do nowych władz Klubu oraz kandydatów na delegatów na
Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie mogą zgłaszać:
a. wszyscy uprawnieni - posiadający prawo do uczestniczenia w
Zebraniu z głosem decydującym,
b. ustępujące władze - w odniesieniu do kandydatów do nowo
wybieranych władz.
§8.
Walne Zebranie ustala według własnych kompetencji liczbę wybieranych członków
do Władz Klubu.
§9.
Wybory władz oraz delegatów odbywają w głosowaniu tajnym.

1. Wybory

do

Władz

Międzyuczelnianego

§10.
Klubu oraz
PTTK

w

delegatów

Warszawie

na

Zjazd

Oddziału

przeprowadza

Komisja

Skrutacyjna wybrana na Zebraniu spośród uczestników z głosem
decydującym.
2. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 1
zgodnie z regulaminem przyjętym na Walnym Zebraniu.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie ustępującego
Zarządu Klubu, osoby kandydujące do władz i na delegatów.
§11.
1. Wybory do władz oraz wybory delegatów odbywają się za pomocą
oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz Komisja Skrutacyjna
umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na
rodzaje wybieranych władz.
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3. Na karcie wyborczej delegatów, Komisja Skrutacyjna umieszcza w
porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów na delegatów.
4. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana
ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz
delegatów.
§12.
Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:
1. został oddany za pomocą karty wyborczej.
2. liczba wybranych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza
od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
§13.
1. O wybraniu kandydata na członka władz decyduje uzyskanie, co najmniej
połowy głosów oddanych przy zachowaniu wymogów §10 oraz zajęcie
miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz.
2. O wyborze delegata na Zjazd Oddziału decyduje uzyskanie, co najmniej
połowy oddanych głosów przy zachowaniu wymogów §10 oraz zajęcie
miejsca w zatwierdzonej liczbie delegatów.
§14.
1. Jeżeli w wyborach do danego rodzaju władz lub delegatów nie wybrano
pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów,
zarządza się wybory uzupełniające.
2. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie
zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
3. Przy wyborach uzupełniających obowiązują zasady jak w: §§11 i 12, przy
czym Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska
kandydatów do poszczególnych rodzajów władz i delegatów, biorących
udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą
wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków
określonej dla danego rodzaju władzy lub delegatów.
4. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy lub
delegatów nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego
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rodzaju władzy lub delegatów, zarządza się drugą turę wyborów
uzupełniających. W tej turze wyborów obowiązują następujące zasady:
a. wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy w wyborach
uzupełniających otrzymali największą liczbę głosów, przy czym
liczba kandydatów uczestniczących w wyborach nie może być
większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze
wyborów do danego rodzaju władzy lub delegatów,
b. o wyborze kandydata do danego rodzaju władzy lub na delegata
decyduje zwykła większość głosów tzn. wybierane są te osoby, które
otrzymały największą liczbę głosów i zmieściły się w liczbie miejsc
określonej w tej turze wyborów dla danego rodzaju władzy lub
delegatów.
Rozdział VI
Konstytuowanie Władz Klubu
§15.
Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz powinny się odbyć po
zakończeniu wyborów w dniu obrad Zebrania. W przypadkach wyjątkowych w dni
następne, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia Zebrania. Zebraniu
konstytuującemu przewodniczy członek Prezydium Zebrania.
§16.
1. Wybory prezesa zarządu Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym za
pomocą kart do głosowania.
2. Wybory prezesa Zarządu Klubu, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród członków Komisji Skrutacyjnej
Zebrania.
3. Prezesem Zarządu może być każdy z członków nowo wybranego Zarządu
Klubu.
4. Po rozdzieleniu kart do głosowania przez Komisję, o której mowa w ust. 2
członkowie Zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
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5. Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę
głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo
wybranego Zarządu.
6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy
głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku
prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę
głosów.
7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje na wniosek nowo
wybranego prezesa.
§17.
Przy wyborze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także przy podziale funkcji
wśród członków Komisji stosuje się odpowiednio przepisy §16.
ROZDZIAŁ VII
Dokument zebrania
§18.
Podstawowymi dokumentami Walnego Zebrania są:
a. regulamin obrad uchwalony przez Walne Zebranie,
b. protokół Walnego Zebrania podpisany przez Przewodniczącego
Zebrania i Sekretarza,
c. uchwały, wnioski i postulaty Walnego Zebrania,
d. protokoły Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania,
e. protokoły Komisji Wyborczej,
f. protokoły Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru władz i delegatów,
g. protokoły Komisji Skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo
wybrane władze,
h. zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) Klubu na Zjazd
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie,
i. podstawowe informacje o wybranych władzach Klubu.
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ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§19.
Klub przesyła do Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
dokumentację, o której mowa w §18 z Zebrania w terminie do 10 dni od daty jego
zakończenia oraz ankietę informacyjną o członkach nowo wybranych władz Klubu.
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