
 

REGULAMIN 

Walnych Zebrań Członków 

Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

§ 1 

 

Walne Zebranie Członków (WZC) – zwyczajne i nadzwyczajne, działają na podstawie: 

1. Statutu Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w szczególności § 26-30, 

§ 43 i § 44, 

2. niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

 

O terminie, miejscu i porządku obrad  Walnych Zebrań Członków, Zarząd powiadamia 

wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrań. Powiadomienie może być w 

formie ustnej ( np. na odczytach plenarnych) oraz w formie ogłoszeń ( na tablicach ogłoszeń 

WUTW i/lub na stronie internetowej ). W przypadku Walnego Zebrania Sprawozdawczo – 

Wyborczego, w dniu ogłoszenia terminu zebrania, podany jest skład Komisji Wyborczej 

wcześniej powołany przez  Zarząd, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do 

władz stowarzyszenia. Propozycje zmiany lub rozszerzenia porządku obrad członkowie mogą 

zgłaszać w czasie 14-dniowym poprzedzającym zebranie. 

 

§ 3 

 

Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona: 

- przewodniczącego zebrania, 

- protokolanta, 

- komisję Skrutacyjną, 

- komisję Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący zebrania na podstawie listy obecności potwierdza ilość obecnych na zebraniu. 

 

§ 4 

 

Komisja Skrutacyjna: 

1. przeprowadza głosowanie, które odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie indeksu. 

2. liczy głosy: za, przeciw i wstrzymujące się. 

3. sporządza protokół z wynikami głosowania, który stanowi załącznik do protokołu 

Walnego Zebrania Członków. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby,  

co do których odbywa się głosowanie. 

 

§ 5 

 

Komisja Uchwał i Wniosków: 

1. przedstawia uczestnikom WZC zgłoszone uchwały i poddaje je pod głosowanie. 

2. zbiera zgłoszone wnioski celem przedstawienia ich odpowiednim władzom WUTW, które 

zobowiązane są do ustosunkowania się do nich w formie komunikatu na jednym z 

najbliższych plenarnych wykładów. 

 

 

 

 



 

§ 6 

 

Komisja Wyborcza: 

1. zbiera kandydatury do władz WUTW: prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, które można zgłaszać w biurze nie później niż 5 dni przed terminem zebrania. 

2. Zgłoszenie musi zawierać: 

-  nazwisko i imię zgłaszającego, 

-  nazwisko i imię osoby kandydującej na prezesa, członka Zarządu, członka Komisji 

Rewizyjnej, 

-  zgodę osoby kandydującej. 

3. Lista kandydatur do władz zostaje opublikowana zaraz po zakończeniu okresu zgłoszeń, tj.     

            3dni przed terminem zebrania.   

4. Przed głosowaniem komisja dokonuje krótkiej prezentacji kandydatów.     

5. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie indeksu. 

6. W przypadku uzyskania równej liczby głosów na ostatnim miejscu mandatowym,  

            odbywa  się powtórne głosowanie na te osoby.    

7. Komisja wyborcza po podliczeniu głosów podaje wynik głosowania i sporządza protokół, 

który stanowi załącznik do protokółu Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 7 

 

Niniejszy regulamin może być zmieniany wyłącznie przez Walne Zebranie Członków. 

 

 

 

 

 

 


