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REGULAMIN OBRAD
WaInego Zgromadzenia członkóW
Polskiego Związku HodoWcóW iProducentóW Bydła Mięsne9o
w Warszawie
w dniu 16 maia 2O14r.

s1

1' W

obradach Wa|nego zg|omadzenia członkóW Po|skiego Związku HodoWcóW

i Producentów Bydła I\,4ięsnego W Warszawie zwanego da|ej WaInym Zgromadzeniem

i Producentów Bydła
Mięsnego' Każdy cfłonek ZWiązku ma prawo do oddania jednego głosu'
biorą udział członkowie Polskiego ZWiązkU Hodowców

2'

cfłonkowie mogą głosować za pośrednictwem pełnornocników' pełnomocnictwo

może być udzie|one członkowi rodziny |ub innej osobie' Pełnomocnictwo musi być
udzieIore w fol*ie pisemne' pod rygo|em r ewaznośc '

3' W

przypadku gdy pełnomocnictwo udzie|one jest przes osobę prawną |ub inny
podmiot zorganizowany fakt lvykazania zasad reprerentacji tego podmiotu spoczywa
na tym podmiocie.

4' W

przypadku uzasadnionych WątpIiwości W kwesiii IegaIności udfieIonego
pełnomocnictwa, W wyjątkowych wypadkach Przewodniczący Wa|nego
zgrcmadzenia na wniosek Komisjl Mandatowo - skrutacyjnej może odmówić

dopuszczenia do głosowania takiego pełnomocnika' którego pełnomocnictwo zostało
zakwestionowane.

s2
Wa|ne zgromadzenie członkóW jest prawidłowo fwołane i zdo|ne do podelmowan]a
Uchwał, jeżeIi:

1'

Zostało zwołane za pomocą |istóW wysłanych na 14 dni przed jego terminen]'

2. W zaproszeniu

3'
4'

oznaQzano dzień' godzinę' miejsce Wainego zg|onadzenia
szczegółowy porządek ob|ad.
W przypadku zamierzonej zmiany statutu na|eŻy załączyć do zaproszenia treść
proponowanych zmran.
zaproszenie W inny sposób niż podany W pkt1 i pkt2 nie rna Wpływu na ważnośc
uchwał, jeże|i członek Związku przybył na WaIne Zgromadzenie.
i

s3
WaIne Zg.omadfenie otwiera Prezes PoIskiego związku HodoWcóW i ProducentóW Bydła
Mięsnego |ub osoba spośród za|ządu związku przez niego Wskazana' po czym spośród
osób biorących udfiał wybiera się Przewodniczącego oraz sekretarza WaInego
Zqromadzenia członków'

s4

Po objęciu swojej funkcji Przewodniczący Wa|nego Zgromadzenia członków poddaje

pod głosowanie jawne:

,1' Prfyjęcie porządku obrad oraf regu|aminu obrad WaInego zg(amadzen|a

2,

3'
4'

członków'
P|zyjęcre protokołu z poprzednich obrad Wa|nego Zgromadzenia' Protokół jest
udostępniony członkom związku do Wg|ądu przed posiedzeniem Wa]nego
zgromadzenia i nie musi być odcfytywany w trakcie obrad.
Wybór poszczegó|nych Komisji WaInegoZgromadzenia członków'
Wa|ne Zgromadzenie wybiera spośród obecnych członkóW w za|eżnościod
potrzeb iporządku obrad następujące komisje|
a' Mandatowo - skrutacyjną' W składzie od 2 do 3 osób'
b' Uchwał iWnjosków, w Śkładzie od'2 do 3 osób.

sc

1.

Zadaniem Komisji l\,4andatowo - Skrutacyjnej jest:
a' Sprawdzenie prawidłowoŚci zwołania Wa|nego zgrc|nadzenia członkóW oraz |ist
obecności członków' ustalenie czy Walne zgromadzenie członkówjest zdo]ne do
podejrnowania uchwał oraz przedstawienie Wa|nernu Zgromadzeniu członkóW
sprawofdania i WnioskóW W tych sprawach'
b' Usia]anie wyników głosowań jawnych.
Przeprowadzanie tajnych głosowań oraz usta|anie j ogłaszanie ich WynikóW
WaIremu Zgro1adzeniu człor(ów'
zadaniami Komisji Uchwał iWnioskóW jest:
a' Przyjmowanie i rozpatrywanie wnioskóW i p|opozyqi a|az opracowanie ich
ostatecznej treścifgodnej z intencją Wnjoskodawcy j przedstawienie WaInemu
Zgromadfeniu członkóW.
b' opracowanie projektóW uchwał i przedstawienie ich Wa|nernu ZgromadfenjLl
członkóW'

c'

2.
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1. obrady

2'
3'
4'
5'

Wa|nego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Wa|nego zgromadzenla
czlonków iczuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad'
Każdą sprawę zam|eszczaną w porządku obrad referuje wyznaczona osoba. Po
zreferowaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad P.fewodniczący otwiera
dyskusję.
lJsla enie głosJ W dys|.usji naslępuje W ko|ejnościzgłoszeń
Poza ko]ejnością Przewodniczący rnoże UdzieIić głosu Prezesowi, członkom zarządu
lub Dyrektorowi Biura.
W sprawach formaInych Przewodniczący udzie|a głosu poza ko|ejnością zgłoszeń, a
Wnioski W tych sprawach podda]e pod głosowanie pżed innymi Wnioskami' Za
głosowania'
forma|ne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania
W sprawach formaInych mogą zabierać głos ty|ko uczestnicy uzasadniający
głosowanie za |ub przeciw wn]oskowi' ograniczając powyższe do dwóch Wystąpień
każdej fe stron'
Wystąpien|e W dyskusji nie powinno trwać dłużejniż 5 minut' Uczestnik zabierający
głos po raz drugi w tej samej sprawie może pzemawiać nie dłużejniż 3 minuty'
Po zakończenju dyskusji Pzewodniczący WaInego Zgromadzania cfłonkóW poddaje
p.zedstawione projekty uchwały Iub wnioski pod głosowanie'

j

6'

7'

s7

1'

Wa|ne Zgromadzenie członków rnoże podejmowaó uchwały jedynie w sprawach
objętych W przyjętym porządku obrad'

2.

Uchwały są podejmowane zwykłą Większościąważnych głosów oddanych o iIe statut
nie stanowi inaczej.
3' Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawn]e o i|e statut nie stanowi ina'czej'
4' Głosowanie wzeprcwadza się poprzez z|iczenie głosóW na .TAK'' na '.N|E'' oraf
głosóW wstrzymujących się przy danej uchwa|e. członkowje oddają swój głos W
głosowaniu jawnym poprzef podnies]enie mandatu |ub ewentua|nie w inny sposób
ustaIony przez Przewodniczącego WaInego zgromadzenia członkóW'
5' Tajne głosowanie za|ządza się p|zy Wyborach członków organóW Po|skiego Zw]ązku
HodoWcóW i Producentów Bydła |\'4lęsnego' Na Wniosek większościWażnych głosóW
obecnych na WaInym Zgrorl1adzeniu cfłonkóW' tajne głoŚowanie może być
zarządzone w każdej sprawie'
Głosowanje tajne odbywa się przez złożenie do urny karty ub kań Wyborczych, na
kiórych głosujący stawia znak'.X'' W kratce przy imieniu inazwisku kandydata' Głos'
W którym głosujący nie postawjł znaku '.X'' w kratce przy imieniu i nazwisku kandydata
uważa się za nieważny' Głosowanie dotyczące Wyboru członkóW zarządu i Komisji
Rewizyjnej odbywa się na zasadach okreś|onych W s8'
7' Głos jest Ważny' jeże|i został oddany za pomocą kańy Wyborczej'
KWalifikowanej Większości2/3 oddanych głosóW Wymagają uchwały W sprawach
okreś|onych W s 9 ust' 8 pkt 8,6 Statutu'

6

s8
1.

Wybór Prezesa' cz|onków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w
głosowaniu tajnym spośrÓd kandydatów będących członkami izgłoszonych podczas
obrad Walnego zg|amadfenia i którzy wyrazi|i zgodę na kandydowanie na członka
zarządJ ILb członka KomisJi Rewizy'rej'

Komlsja Mandatowo Skrutacyjna po otrzyrnaniu zgody kandydatów na kandydowan|e
spo|ządza zbio|czą, a|fabetyczną ]]stę kandydatóW'
3. Głosowanie nad kandydatami do posfczegó|nych organóW związku może odbywaó
się łącznie _ pop|zez głosowanie całego składu organu |ub pojedynczo' poprzez
głosowanie nad każdym z kandydatów osobno' zgodnie z decyzją Przewodnicfącego
Walnego Zgromadzenia.
4. MaksymaIną |iczbę członków zaŻądu i członkóW Kom]sji Rewlzyjnej określaStatut'

ss
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Listy kandydatów na Plezesa oraz członkóW Zarządu, Komisji

ReWzyjnej
przedstawia odczytując Przewodniczący Komisjl Mandatowo-Skrutacyjnej'
osoby kandydujące nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Mandatowo
Skrutacyjnej.
Wybory przep|owadza się za pomocą kańy wyborczej. na któ|ej głosujący stawia
znak "X" w kratce przy imieniu inazwisku kandydata.
Kańy Wybo|cze wypełnione w inny sposób niż okreś|ony p|zez PŻewadnicząaega
WaInego zgromadzenia członkóW' uważa się za głosy oddane, |ecz nieważne'
Wybory na Prezesa i członkóW za|ządu a|az członków Komisji Rewizyjnej WygryWa
kandydat lub kandydaci' którzy uzyskali W Wyborach największą licfbę Ważnie
oddanych głosów'
W prfypadku uzyskania przez ki|ku kandydatóW jednakowej |iczby głosóW o
Wyborach na członka Władz Poiskiego Związku HodoWcóW i Producentów Bydła
Mięsnego decyduje powtórne głosowanie ty|ko na tych kandydatów' W przepadku'
gdy po\Ą,tórne głosowanie nie przynjesie rezu|tatu o Wyborze decyduje |osowane
poprzez wy|osowanie kańy
nazwiskiem kandydata' Przewodniczący Walnego
zgrcmadze^la dokonuje |osowania. które odbywa się tylko raz i jego wynik jest
ostateczny. Wy|osowane nazwisko kandydata oznacza jego wybór na członka Władz
Polskiego związku Hodowców i ProducentóW Bydła |\,4ięsnego'

-

z
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1' sprawy dotyczące sposobu i

2'

3'
4'
5'

6.

przebiegu obrad nieureguIowane w ninie]szym
ReguIaminie rozstrzyga Przewodniczący Wa|nego Zgromadzenia'
z p|zebiegu obrad sporządza się p|otokół' który podpisuje PŻewodniczący Wa|nego
zgromadzenia członkóW oraz sekretarz WaInego Zgromadzenia członkóW'
|ntegra|ną częśćprotokołu Wa|nego zgromadzenia stanowią załączone protokoły
Kom]sji' Iisty obecności członkóW, dowody zwołania WaInego Zg.omadzenia'
Protokół winien byĆ sporządzony l podpi9any W clągu ko]ejnych 14 dni od daty
WaInego Zgron.adzenia członkóW'
Protokół Wjnien zawierać:
. datę irniejsce obrad,
. Iiczbę obecnych członkóW uczestniczących W WaInym Zgromadzeniu'
. porządek obrad'
. stwie|dzen e p|awidłowościzwołanja Wa|nego zg|omadzenia członkóW jego
zdoIność do podejmowania uchwał.
. podjęte uchwały z i|ościągłosów oddanych na każdą uchwałę i ewentua]ne
sprzecivvry zgłoszone do uchwały'
. zgłoszone Wnioski.
. ośWjadczenia zgłoszone do protokołu'

.
.

streszczenieprzebiegudyskusji,
WynikiWyboróW'

Protokół Wa|nego zgromadzenia członkóW jest jawny dla członków Polskiego
Związku HodowcóW iProducentóW Bydła Mięsnego i udostępnjany każdorazowo na
Wniosek członka Po|skiego Związku HodoWcóW i Producentów Bydła Mięsnego W
siedzibie Po|skiego Związku Hodowców iProducentóW Bydła Mięsnego'
s11

Regu|amin obrad WaInego zgromadfenia członków Wchodzi w życie po jego p|zy]ęciu
przez WaIne Zgromadzenie ] obowiązuje do czasu jego uchy|enia Iub zmiany'
Uchwały o uchy|enlu |ub zmianie niniejszego Regu|aminu są podejmowane zwykłą
Więksfością głosóW Ważnych oddanych za uchwałą'

