
REGULAMIN 

Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 
1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna 

KOCIEWIE w skrócie LOT KOCIEWIE. 
2. Zwyczajnym Walnym Zebraniu – rozumie się przez to Zwyczajne Walne Zebranie 

Członków LOT KOCIEWIE. 
3. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków LOT KOCIEWIE. 
4. Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym – rozumie się przez to Walne 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków LOT KOCIEWIE. 
5. Uprawnionych Członkach Stowarzyszenia – rozumie się przez członków zwyczajnych 

LOT KOCIEWIE posiadających pełne prawa. 
 

 
Rozdział 2 

Zwyczajne Walne Zebranie 
 

§ 2 
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku. 

 
§ 3 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 4 
O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd zobowiązany jest powiadomić 
pisemnie wszystkich uprawnionych Członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed 
planowanym terminem. 

 
§ 5 

Uprawnieni Członkowie Stowarzyszenia mogą wnieść uwagi, co do proponowanego porządku 
obrad, które rozpatrzy Zwyczajne Walne Zebranie. 
 

§ 6 
1. Uprawnieni Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do 
terminu Zwyczajnego Walnego Zebranie. 
2. Zastrzeżenie z podaniem kolejnego terminu winno zostać złożone do Zarządu pisemnie, co 
najmniej 7 dni przed planowanym jego terminem. 
3. Nowy termin wyznacza Zarząd, gdy zastrzeżenie zostanie złożone, przez co najmniej 
połowę uprawnionych Członków Stowarzyszenia. 
4. O nowym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie 
wszystkich uprawnionych Członków Stowarzyszenia bez konieczności zachowania 14 dni 
wyprzedzenia. 



 
§ 7 

1. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu co najmniej połowy uprawnionych 
Członków Stowarzyszenia nakłada na Zarząd obowiązek zwołania zebrania w drugim terminie – 
po upływie przynajmniej 15 minut, w tym samym miejscu. 
2. W drugim terminie Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się bez względu na liczbę obecnych 
a podjęte uchwały są wiążące dla wszystkich członków z wyjątkiem wyboru i odwołania władz 
Stowarzyszenia, zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

§ 8 
1. Obradami Zwyczajnego Walnego Zebrania kieruje Prezes Zarządu. 
2. Prezes Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa, innego Członka Zarządu lub 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako osobę kierującą obradami Zwyczajnego Walnego 
Zebrania. 

 
§ 9 

1. Kierujący obradami Zwyczajnego Walnego Zebrania dba o właściwy przebieg zebrania. 
2. W przypadku zakłóceń kierujący obradami może udzielić ustnego upomnienia. 
3. W przypadku dalszego braku właściwego przebiegu zebrania kierujący obradami może 
zawiesić lub zamknąć obrady. 

 
§ 10 

1. Uchwały oraz inne decyzje Zwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych 
Członków Stowarzyszenia. 
2. Wyjątek Stanowią uchwały i decyzje dotyczące wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia, 
zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia. 
3. Zwyczajne Walne Zebranie może, na wniosek przynajmniej 10 uprawnionych Członków 
Stowarzyszenia, uchwalić tajność głosowania. 
 

§ 11 
1. Projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zebrania mogą być 
udostępnione przez Zarząd, nie później niż 7 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego 
Zebrania. 
2. Udostępnione one mogą być w wybranej formie każdemu uprawnionemu Członkowi 
Stowarzyszenia na jego wyraźną prośbę. 
 

§ 12 
Protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania wraz z podjętymi uchwałami zostanie 
przesłany wszystkim uprawnionym Członkom Stowarzyszenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni 
od terminu posiedzenia.  

 
 

Rozdział 3 
Nadzwyczajne Walne Zebranie 

 
§ 13 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w dowolnym czasie. 
 

§ 14 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej 
inicjatywy. 
 

§ 15 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia na 
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 



2. Jeśli na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd w ciągu 30 dni nie zwoła 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Komisja Rewizyjna może zwołać je sama. 
 

§ 16 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia na 
pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych Członków Stowarzyszenia. 
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 30 dni od daty złożenia 
wniosku. 
 

§ 17 
O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Zarząd zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich uprawnionych Członków 
Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem. 

 
§ 18 

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 
 

§ 19 
Decyzja o terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest nieodwołalna i nie 
przysługuje prawo odwołania się od niej. 

 
§ 20 

1. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu co najmniej połowy uprawnionych 
Członków Stowarzyszenia nakłada na Zarząd obowiązek zwołania zebrania w drugim terminie – 
po upływie przynajmniej piętnastu minut, w tym samym miejscu. 
2. W drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie zbiera się bez względu na liczbę 
obecnych a podjęte uchwały są wiążące dla wszystkich członków z wyjątkiem wyboru i 
odwołania władz Stowarzyszenia, zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

§ 21 
1. Obradami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania kieruje Prezes Zarządu. 
2. Prezes Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa, innego Członka Zarządu lub 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako osobę kierującą obradami Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania. 

 
§ 22 

1. Kierujący obradami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dba o właściwy przebieg 
zebrania. 
2. W przypadku zakłóceń kierujący obradami może udzielić ustnego upomnienia. 
3. W przypadku dalszego braku właściwego przebiegu zebrania kierujący obradami może 
zawiesić lub zamknąć obrady. 

 
§ 23 

1. Uchwały oraz inne decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy 
uprawnionych Członków Stowarzyszenia. 
2. Wyjątek Stanowią uchwały i decyzje dotyczące wyboru i odwołania władz 
Stowarzyszenia, zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może, na wniosek przynajmniej  
10 uprawnionych Członków Stowarzyszenia, uchwalić tajność głosowania. 



 
§ 24 

1. Projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą 
być udostępnione przez Zarząd, nie później niż 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania. 
2. Udostępnione one mogą być w wybranej formie każdemu uprawnionemu Członkowi 
Stowarzyszenia na jego wyraźną prośbę. 
 

§ 25 
Protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z podjętymi uchwałami zostanie 
przesłany wszystkim uprawnionym Członkom Stowarzyszenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni 
od terminu posiedzenia.  
 

Rozdział 4 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

 
§ 26 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata, na zakończenie 
kadencji Władz Stowarzyszenia. 

 
§ 27 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd. 
 

§ 28 
O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborcze Zarząd zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich uprawnionych Członków 
Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem. 

 
§ 29 

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest wyłącznie w celu przyjęcia 
sprawozdań ustępujących Władz Stowarzyszenia oraz wybrania nowych Władz Stowarzyszenia.  
2. Obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
3. Dopuszcza się zwołanie w tym samym miejscu i dniu, z uwzględnieniem innej godziny, 
Zwyczajnego Walnego Zebrania. 
 

§ 30 
1. Uprawnieni Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co 
do terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 
2. Zastrzeżenie z podaniem kolejnego terminu winno zostać złożone do Zarządu pisemnie, 
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego. 
3. Nowy termin wyznacza Zarząd, gdy zastrzeżenie zostanie złożone, przez co najmniej 
połowę uprawnionych Członków Stowarzyszenia. 
4. O nowym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Zarząd powiadamia 
pisemnie wszystkich uprawnionych Członków Stowarzyszenia bez konieczności zachowania 14 
dni wyprzedzenia. 

 
§ 31 

1. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu co najmniej połowy uprawnionych 
Członków Stowarzyszenia nakłada na Zarząd obowiązek zwołania zebrania w drugim terminie – 
po upływie przynajmniej 15 minut, w tym samym miejscu. 
2. Jeżeli w drugim terminie, z uwagi na brak co najmniej połowy uprawnionych Członków 
Stowarzyszenia, nie dojdzie do zebrania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zarząd ma obowiązek zwołania zebrania w innym terminie. 
 
 



§ 32 
1. Obradami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego kieruje Prezes Zarządu. 
2. Prezes Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa, innego Członka Zarządu lub 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako osobę kierującą obradami Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 
§ 33 

1. Kierujący obradami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dba o właściwy 
przebieg zebrania. 
2. W przypadku zakłóceń kierujący obradami może udzielić ustnego upomnienia. 
3. W przypadku dalszego braku właściwego przebiegu zebrania kierujący obradami może 
zawiesić lub zamknąć obrady. 

 
§ 34 

1. Uchwały oraz inne decyzje Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dotyczące 
wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych Członków 
Stowarzyszenia. 
2. Pozostałe decyzje Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego mogą być 
podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 
połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia. 
 

§ 35 
1. Sprawozdania z działalności w minionej kadencji zostaną udostępnione przez Zarząd oraz 
Komisję Rewizyjną, nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego. 
2. Udostępnione one mogą być w wybranej formie każdemu uprawnionemu Członkowi 
Stowarzyszenia na jego wyraźną prośbę. 
 

§ 36 
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego wraz z podjętymi 
uchwałami zostanie przesłany wszystkim uprawnionym Członkom Stowarzyszenia w czasie nie 
dłuższym niż 30 dni od terminu posiedzenia. 
 


