
 

REGULAMIN OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA 

CZŁONKÓW ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI. 

 

I . Wstęp 

 

§ 1 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą ZPDD POLSKIE OKNA I 

DRZWI, zwanego dalej Związkiem. 

2. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem obraduje na 

podstawie aktualnie obowiązującego Statutu Związku  oraz niniejszego Regulaminu 

 

II.  Uczestnicy Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

 

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Związku, 

2) z głosem doradczym: 

a) członkowie nadzwyczajni Związku , 

b) członkowie honorowi Związku, 

c) goście zaproszeni przez Zarząd Związku. 

2. Członkowie Związku nie będący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym 

Zgromadzeniu poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocnika. 

Upoważnienie winno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej i 

złożone do Zarządu. Każdy przedstawiciel albo pełnomocnik może reprezentować 

tylko jednego członka. 

3. W Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

 

§ 3 

 

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są zgłosić swoje przybycie przez 

podpisanie listy obecności.  

2. Za „uprawnionych do głosowania” uważa się wszystkich członków zwyczajnych 

zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 i § 3 niniejszego Regulaminu. 

3. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest zwykła większość 

obecnych  na Zgromadzeniu liczby członków zwyczajnych, ustalona na podstawie 

listy obecności.  

 

III. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, powołanie Prezydium, przyjęcie porządku i 

regulaminu obrad. 

 

§ 5 

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera prezes zarządu Związku lub jeden z 

wiceprezesów.  

2. Otwierający Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory Prezydium Walnego 

Zgromadzenia w składzie: przewodniczący oraz sekretarz. Prezydium Walnego 



Zgromadzenia wybierane jest spośród uczestników Walnego Zgromadzenia 

zgłoszonych z sali w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

 

§ 6 

 

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad i regulaminu obrad. 

2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzje o skreśleniu z projektu porządku obrad 

poszczególnych punktów, uzupełnieniu projektu porządku obrad o dodatkowe punkty, 

lub zmianie kolejności ich rozpatrywania. 

3. Przyjęcie  porządku obrad i regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów. 

 

§7 

 

1. Prezydium Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady plenarne zgodnie z 

uchwalonymi: porządkiem obrad i regulaminem obrad, w sposób umożliwiający 

rzeczowe zreferowanie spraw i przeprowadzenie wyczerpującej dyskusji. 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane lub zawieszone, na czas 

określony, ze względów organizacyjnych lub dla przeprowadzenia obrad i uzgodnień 

w komisjach powołanych przez Walne Zgromadzenie. 

 

IV. Komisje Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 8 

 

1. Dla sprawnego przeprowadzenia obrad, na okres ich trwania, Walne Zgromadzenie 

dokonuje wyboru, spośród uczestników Walnego Zgromadzenia zgłoszonych z Sali, w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, następujących komisji: 

1) Komisji Wyborczej w składzie 2 osób, 

2) Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób, 

3) Komisji Wniosków i Uchwał w składzie 2 osób. 

2. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

1) sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, 

2) sprawdzenie listy obecności członków zwyczajnych obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu, 

3) zebranie zgłoszeń kandydatur do organów Związku i przedstawienie ich listy 

Walnemu Zgromadzeniu. 

3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) obliczanie głosów w głosowaniach jawnych, 

2) przeprowadzanie tajnych wyborów organów Związku (wydawanie kart do 

głosowania, zbieranie głosów oraz ich obliczanie z uwzględnieniem ważności 

oddanych głosów), 

3) przeprowadzanie ewentualnych innych tajnych głosowań. 

4. Do obowiązków Komisji Wniosków i Uchwał należy przygotowanie projektów 

uchwał Walnego Zgromadzenia w oparciu o przebieg dyskusji i wnioski nadesłane 

przed Walnym Zgromadzeniem i zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru innych komisji dla zbadania określonych 

spraw. Powołując takie komisje Walne Zgromadzenie określa cel, zasady i tryb ich 

działania. 



§ 9 

 

1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego. Uchwały komisji zapadają 

zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokółu komisji 

swoje odrębne zdanie. 

2. Komisje sporządzają ze swojej działalności protokóły, które po podpisaniu przez 

przewodniczącego komisji, są przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu, a następnie 

przekazywane Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

 

V. Prowadzenie obrad. 

 

§ 10 

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

czuwając nad realizacją porządku obrad, udzielając i odbierając głos uczestnikom 

Walnego Zgromadzenia. 

2. W kolejnych punktach obrad, po przedstawieniu przez referenta sprawy, 

zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu 

w kolejności zgłaszania się. 

3. Zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane ustnie z podaniem imienia, 

nazwiska, zgłaszającego się, określeniem podmiotu, który reprezentuje, punktu 

porządku obrad, którego dotyczy wystąpienie i tematu wystąpienia. 

4. Za zgodą członków zwyczajnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma 

punktami obrad łącznie. 

 

§ 11 

 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością jedynie dla 

zgłoszenia wniosku formalnego, lub dla złożenia wyjaśnień i sprostowań błędnie 

zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy. 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku 

obrad i przebiegu obrad. Wnioski formalne mogą zgłaszać jedynie członkowie 

zwyczajni Związku. 

3. Za wystąpienia w sprawach formalnych uważa się zgłaszanie wniosków dotyczących: 

1) przerwania lub odroczenia Walnego Zgromadzenia na inny termin, 

2) sposobu obradowania, 

3) sposobu głosowania, w tym kolejności i sposobu głosowania wniosków oraz 

głosowania bez dyskusji i głosowania tajnego, 

4) stwierdzenia kworum, 

5) ograniczenia czasu wystąpień, 

6) przerwania dyskusji, 

7) przejście do kolejnego punktu porządku obrad, 

8) zamknięcia listy mówców, 

9) zarządzenia przerwy, 

10) zamknięcia listy kandydatów do organów Związku lub komisji. 

 

§ 12 

 

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić ograniczenie czasu wystąpień w dyskusji. 



2. Walne Zgromadzenie może uchwalić zamknięcie listy wystąpień lub zakończenie 

dyskusji w danym punkcie. W takim przypadku osobom zgłoszonym do dyskusji 

przysługuje prawo złożenia swego wystąpienia na piśmie do protokółu z obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli 

odbiega od przedmiotu dyskusji, przekracza czas ustalony dla wystąpień przez Walne 

Zgromadzenie, lub jego wystąpienie nie licuje z powagą obrad. Nie stosującym się do 

uwag, przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos. 

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, 

która w danej sprawie już przemawiała. 

 

VI. Podejmowanie uchwał. 

 

§ 13 

 

1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga uchwalenia przez Walne 

Zgromadzenie wniosku lub podjęcia uchwały, przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zarządza głosowanie. 

2. Wnioski i uchwały, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zgromadzeniu członków 

zwyczajnych uprawnionych do głosowania.  

3. Walne Zgromadzenie w swojej uchwale może upoważnić Prezydium Walnego 

Zgromadzenia lub Komisję Wniosków i Uchwał do nadania im ostatecznej redakcji 

oraz uwzględnienia poprawek zgłoszonych i przyjętych w toku dyskusji nad 

projektem. 

 

§ 14 

 

1. Uchwała w sprawie absolutorium podejmowana jest, w zależności od wniosku 

Komisji Rewizyjnej lub postanowienia Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu na listę 

lub na poszczególne osoby. W przypadku głosowania na poszczególne osoby 

głosowanie przeprowadzane jest w sposób tajny. 

2. Wniosek o głosowanie tajne wymaga poparcia przez 1/3 liczby członków 

zwyczajnych uprawnionych do głosowania. 

 

§ 15 

 

1. W trybie przewidzianym dla uchwał Walne Zgromadzenie może podejmować: 

 

1) apele - zawierające prawnie niewiążące wezwanie określonego podmiotu do 

określonego zachowania się, podjęcia inicjatyw lub działania, 

2) oświadczenia - zawierające stanowisko Walnego Zgromadzenia w określonej sprawie. 

 

§ 16 

 

1. Głosowanie jawne odbywa się na wezwanie przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, który uprzednio przedstawia kandydaturę lub treść uchwały. 

Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki „za”, „przeciw” lub „wstrzymanie się 

od głosu”. Wszystkie głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się” zlicza Komisja 

Skrutacyjna. 



2. Głosowanie tajne odbywa się poprzez rozdanie uprawnionym do głosowania 

opieczętowanych pieczęcią Związku kart do głosowania, na których wyszczególnione 

są dane personalne kandydatów lub sprawy, które mają być poddane pod głosowanie. 

Głosowanie odbywa się przez postawienie krzyżyka przy nazwisku 

kandydata/nazwiskach kandydatów na którego/których oddaje się głos, lub 

odpowiednio przy sprawie poddanej pod głosowanie i wrzucenie karty do głosowania 

do urny. Po zebraniu głosów Komisja Skrutacyjna otwiera urnę i przelicza głos. 

 

§ 17 

 

1. Za „zwykłą większość” głosów uważa się większą liczbę głosów oddanych „za” niż 

„przeciw”. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Za „bezwzględną większość” głosów uważa się liczbę głosów oddanych „za” większą 

od połowy wszystkich oddanych głosów. 

4. Za „kwalifikowaną większość” głosów uważa się liczbę głosów oddanych „za” 

większą od progu innego niż określony dla „większości bezwzględnej”. 

5. Wyniki głosowań ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie 

wyników ustalonych i podanych przez Komisję Skrutacyjną. 

 

VII. Wybory organów Związku. 

 

§ 18 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają jedynie członkowie zwyczajni Związku. Bierne 

prawo wyborcze mają członkowie nadzwyczajni i członkowie honorowi Związku. 

 

§ 19 

 

2. Przed przeprowadzeniem wyborów organów Związku Walne Zgromadzenie 

podejmuje uchwałę w sprawie liczby członków poszczególnych organów Związku i 

liczby wiceprezesów na daną kadencję. 

 

§ 20 

 

1. Walne Zgromadzenie wybiera w odrębnych głosowaniach: 

 

1) członków Rady Związku, w tym wyborów uzupełniających, 

2) członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 - 5 osób, 

3) członków zarządu Związku,  o ile nie zostali wybrani przez Radę Związku, 

4) członków pozostałych organów, w tym wyborów uzupełniających. 

 

§ 21 

 

1. Kandydatów do organów Związku, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Związku, mają 

prawo zgłaszać do Komisji Wyborczej wszyscy członkowie Związku. 

2. Zgłoszenia kandydatów powinny mogą być dokonywane na piśmie lub ustnie w 

formie ustalonej przez Komisję Wyborczą i zawierać oprócz danych osobowych, 

krótką charakterystykę kandydata, jego zgodę na kandydowanie oraz rekomendację 



osoby zgłaszającej. Jeżeli kandydat jest nieobecny na Walnym Zgromadzeniu należy 

przedłożyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu listy kandydatów, dalsze kandydatury 

mogą być zgłaszane z sali.  

4. Wnioski o zamknięcie poszczególnych list kandydatów przyjmuje Walne 

Zgromadzenie, z tym że liczba kandydatów na poszczególnych listach nie jest 

ograniczona i powinna być co najmniej o jedną osobę większa od liczby miejsc 

mandatowych na danej liście. 

 

§ 22 

 

1. Komisja Skrutacyjna przygotowuje listy kandydatów do poszczególnych wyborów, w 

porządku alfabetycznym, z podaniem podmiotu, który reprezentuje kandydat. 

2. Po zarządzeniu przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia głosowania, Komisja 

Skrutacyjna przeprowadza głosowania, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5. 

3. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna rozdaje członkom 

zwyczajnym uprawnionym do głosowania karty do głosowania. 

4. Przy wrzucaniu, przez poszczególnych członków zwyczajnych uprawnionych do 

głosowania, kart do głosowania do urny, Komisja Skrutacyjna zaznacza ten fakt na 

mandacie członka. 

5. Za ważną uznaje się, każdą oddaną kartę do głosowania, na której liczba nie 

skreślonych nazwisk jest równa lub mniejsza od liczby miejsc mandatowych. 

6. Po każdym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przelicza głosy, sporządza protokół, 

który po podpisaniu przez przewodniczącego Komisji, przedstawiany jest Walnemu 

Zgromadzeniu, a następnie przekazywany Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

7. Za wybranego do organów Związku uważa się kandydata, który uzyskał większą 

liczbę głosów. 

8. W przypadku uzyskania przez dwu lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów o 

wyborze decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 23 

 

Wyniki przeprowadzonych wyborów potwierdza Walne Zgromadzenie przez podjęcie 

stosownych uchwał. 

 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków. 

 

§ 24 

 

1. Zgłoszone podczas obrad wnioski merytoryczne opracowuje i przedstawia Walnemu 

Zgromadzeniu Komisja Wniosków i Uchwał w formie projektu uchwały z 

załącznikami w postaci poszczególnych wniosków sklasyfikowanych wg grup: 

1) skierowanych przez Walne Zgromadzenie do realizacji przez poszczególne 

organy Związku, 

2) skierowanych do szczegółowego rozpatrzenia przez Zarząd, 

3) odrzuconych. 

2. Walne Zgromadzenie w swojej uchwale może upoważnić Komisję Wniosków i 

Uchwał do nadania ostatecznej redakcji rozpatrzonym wnioskom z uwzględnieniem 

poprawek zaakceptowanych podczas dyskusji nad nimi. 



IX. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 25 

 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest przez Sekretarza  protokół, który 

jest przesyłany do akceptacji Przewodniczącego Zgromadzenia w terminie 14 dni od 

daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Po dokonaniu akceptacji protokół wraz z wszystkimi uchwałami zamieszczonymi w 

protokole lub stanowiącymi załączniki podpisują Przewodniczący i Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Protokół stanowi jedyne stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i 

powinien zawierać przebieg obrad oraz treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. 

4. Do protokółu dołącza się jako integralne części: 

1) sprawozdanie Komisji Wyborczej wraz z listą obecności członków Związku 

oraz pozostałych uczestników Walnego Zgromadzenia, 

2) teksty uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie, wraz z załącznikami, 

3) materiały z prac Komisji Skrutacyjnej, 

4) materiały z prac innych powołanych Komisji, 

5) inne materiały wskazane przez Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

5. Biuro Związku, nie później niż w ciągu 2 miesięcy, rozsyła protokół z obrad Walnego 

Zgromadzenia wraz z tekstem podjętych uchwał do członków Związku bądź 

zamieszcza protokół wraz z tekstem podjętych uchwał na stronie internetowej 

Związku. 

6. Członkowie zwyczajni Związku mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania protokółu 

lub zamieszczenia go na stronie internetowej zgłosić na piśmie proponowane 

poprawki do tego protokółu. 

7. Zgłoszone poprawki do protokółu przyjmuje następne Walne Zgromadzenie. 

 

X. Postanowienia końcowe. 

 

§ 26 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem 

rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

 


