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z dn. 28-03-2019 r.

Ordynacja wyborcza
 Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej  raz na 12 miesięcy zawiadamiając
członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 10 dni przed jego odbyciem.

2. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.
3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, po rozliczeniu roku, organ wymieniony w

§1 ust.1 podaje formę zapoznania się ze:
1) sprawozdaniem
2) projektem założeń programowych i budżetu na kolejny rok.

§2

1. Walne  Zebranie  Członków  otwiera  Prezes  następnie  zebrani  dokonują  wyboru
przewodniczącego zebrania spośród obecnych członków w glosowaniu jawnym.

2. Wybrany przewodniczący zebrania  zarządza  przeprowadzenie  wyboru  sekretarza  Walnego
Zebrania Członków spośród obecnych członków w glosowaniu jawnym. 

§3

1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§4

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
b) z głosem doradczym, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Członek Towarzystwa potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując
listę obecności.

§5

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz
zebrania. Protokół powinien zawierać:  datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i
Sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych
uchwał,  podstawowe  dane  zatwierdzonych  planów  i  załączoną  listę  obecności  członków
zebrania walnego.
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§6

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu §4 ust. 1 pkt.  a są założyciele oraz osoby, które przed
Walnym Zebraniem Członków złożyły deklarację wstąpienia w szeregi Towarzystwa.

Rozdział II 

Wybory

§7

Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§8

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów
bezwzględną większością głosów, według zasad z §13 

§9

1. Kandydatów do władz Towarzystwa  mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni  
i honorowi po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. 

2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu 
Członków.

§10

1. Władzami Towarzystwa  poza Walnym Zebraniem Członków są:
a) Zarząd  składający  się  z:  prezesa,  wiceprezesa,  sekretarza,  skarbnika,  1-3  członków

Zarządu
b) Komisja  Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób  w tym przewodniczącego,  zastępcy oraz

sekretarza . 
2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona w glosowaniu tajnym zwykłą większością

głosów:
1) członków Zarządu w liczbie 5-7 osób /zgodnie ze statutem.
2) Komisję Rewizyjną w liczbie min. 3 osób.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§11

1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może
odwołać  Prezesa  lub  poszczególnych  członków  władz  Towarzystwa  –  w  przypadkach
szczególnie uzasadnionych i określonych statutem.

2. Przepis  ust.  1  stosuje  się  do  poszczególnych  przedstawicieli  władz  Towarzystwa,  którzy
utracili zdolność wypełniania powierzonych funkcji.
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3. Walne  Zebranie  Członków  może  powołać  komisje  nadzwyczajne  do  zbadania  określonej
sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie Członków określa, cel, zasady i tryb ich
działania.

4. W  przypadku  ustąpienia  lub  utraty  mandatu  członka  Zarządu,  Zarząd  uzupełnia  przez
kooptację swój skład  spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych
głosów. W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmian na stanowiskach zajmowanych
przez członków Zarządu. 

5. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu
zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się również do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.  

Głosowanie

§12

1. Ustanawia się następujący sposób glosowania na:
a) Prezesa Towarzystwa - wybierany jest bezwzględną większością głosów
b) Członkowie Zarządu - wybierani są liczbą głosów  bezwzględną większością głosów
c) Członkowie Komisji Rewizyjnej – większością głosów

2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości
głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosownia skreśla się
z listy do głosowania tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 

3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od wyboru.
 

Przyjęcie uchwał

§13

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, zaś w II 
terminie  bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.  Głosowania 
są jawne z wyłączeniem głosowań dotyczących spraw personalnych.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - 2/3, przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, zaś w II terminie  bez względu na liczbę 
obecnych członków uprawnionych do głosowania

Rozpatrywanie spraw planu pracy i budżetu

§14

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty sprawozdania, planów pracy  
i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w §13.

2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał
Walnego Zebrania Członków przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium władzom.
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Wnioski formalne

§15

1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem Walnego Zebrania Członków
lub  w  związku  z  dyskusją  jedynie  dla  zgłoszenia  wniosku  formalnego  lub  sprostowania
błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjne przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski  formalne  mogą  dotyczyć  jedynie  spraw będących  przedmiotem porządku  obrad  
i jego przebiegu.

3. Do wniosku formalnego zalicza się wnioski o:
Przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin.
Przejście do porządku dziennego.
Głosowanie bez dyskusji
Zmianę porządku dziennego
Ograniczenia czasu wystąpień mówców
Stwierdzeniem kworum
Przeliczenie głosów.

4. O  wniosku  formalnym,  o  którym  mowa  w  ust.  3  Walne  Zebranie  Członków  rozstrzyga
większością głosów.

Rozdział III

Organy Walnego Zebrania Członków

§16
Organami Walnego Zebrania Członków są:
Przewodniczący,
Prezydium Sekretarz.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków

§17

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania 
Członków.

§18

Do obowiązków Sekretarza Walnego Zebrania Członków należy:

1. sprawdzenie  listy  obecności  i  stwierdzenie  prawomocności  wyboru  władz,  na  wniosek
przewodniczącego zebrania,

2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
3. sporządzanie list wyborczych,
4. sporządzanie protokołu z wyboru
5. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,
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6. rejestrowanie  treści  składanych  wniosków  i  przekazywanie  ich  przewodniczącemu
Zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków,

7. sporządzenie protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

§20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest w trybie i na zasadach określonych  
w statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których było zwołane.

3. Do  nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  stosuje  się  odpowiednio  przepisy
niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§21

1. Zmiana niniejszej Ordynacji  może nastąpić na wniosek Zarządu Towarzystwa.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Ordynacji następuje w formie uchwały, w drodze glosowania

zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania  w I terminie,   zaś w  II terminie  bez względu na liczbę obecnych członków
uprawnionych do głosowania.

§22

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.


