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Regulamin Walnego Zebrania Członków FPL 
 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  
 

§ 1  
 

1. Walne Zebranie Członków FPL (WZC) jest najwyższym organem władzy, które 

zwołuje Zarząd Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” (FPL) lub Komisja 

Rewizyjna FPL, zawiadamiając wszystkich Członków na piśmie (listem poleconym i 

pocztą elektroniczną) o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 21 dni 

przed terminem WZC. 

 

2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd FPL lub Komisja 

Rewizyjna FPL. 

3. WZC obraduje zgodnie z Regulaminem Walnego Zebranie Członków FPL. 
 

§ 2  
 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu FPL lub inny członek Zarządu FPL. 

Jeżeli w pierwszym terminie na liście obecności nie podpisali się wszyscy 

przedstawiciele Członków FPL na WZC, wówczas otwarcie zebrania zostaje przełożone 

na drugi termin. W drugim terminie Zebranie zostaje otwarte bez względu na liczbę 

obecnychprzedstawicieli organizacji zrzeszonych w FPL.  

Przedstawiciele dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej i 

Protokolanta spośród osób obecnych na Zebraniu w głosowaniu jawnym. Osoby 

kandydujące do wyboru na te funkcje nie muszą być przedstawicielami Członków FPL 

, ale muszą być członkami organizacji zrzeszonych w FPL. 

 

2. Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie wyboru Członków Komisji 

Skrutacyjnej, których wybierają przedstawiciele Członków FPL spośród osób obecnych 

na zebraniu w głosowaniu jawnym. Osoby kandydujące do wyboru na te funkcje nie 

muszą być przedstawicielami, ale muszą być członkami organizacji zrzeszonych w FPL. 
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WZC wybiera do Komisji Skrutacyjnej (KS) dwie do trzech osób. Członkowie KS 

wybierają swego przewodniczącego. 

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:  

a. wybór Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.  

b. liczenia głosów zgodnie z listą obecności oraz obliczenie ważności oddanych 

głosów. 

c. sprawdzenie listy obecności przdstawicieli i stwierdzenie prawomocności wyborów 

do władz federacji. 

d. sporządzenie protokołu z wyborów do władz federacji i przekazywanie go 

przewodniczącemu zebrania w celu odczytania, oraz ogłaszanie wyników głosowań. 

 

3. WZC wybiera dwóch protokolantów, którzy sporządzają protokół z Zebrania. 

Protokolanci powinni zadbać, by Zebranie zostało nagrane na nośnik audio. Protokół z 

zebrania, podpisany przez dwóch protokolantów, musi być przedstawiony do biura i 

Zarządu FPL wraz z jego wersją elektroniczną najpóźniej 14 dni po zebraniu. Zarząd 

musi przesłać Protokół z WZC do wszystkich Członków FPL najpóźniej 14 dni po jego 

otrzymaniu od protokolantów. 

 

§ 3  
 

1. Walne Zebranie Członków obraduje według zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.  
 

§ 4  
 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

a) Przedstawiciele Członków FPL z głosem stanowiącym. Przedstawiciele są zgłoszeni 

przez Członków FPL zgodnie ze Statutem FPL § 16 pkt. 1. W przypadku nieprzekazania 

do biura FPL listy członków indywidualnych według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego, kwalifikującej do 2 (dwóch) głosów, w terminie do 15 stycznia 

przyjmuje się, że Członkowi FPL przysługuje 1 (jeden) głos. 

b) Zarząd FPL 

c) Doradcy przedstawicieli, osoby zaproszone oraz członkowie Komisji FPL z głosem 

doradczym. 
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2. Przedstawiciele potwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków 

podpisując listę obecności. 

  

3. Podczas WZC prawo zabierania głosu mają wyłącznie: Przewodniczący Zebrania, 

przedstawiciele, Zarząd i Komisje FPL, oraz poproszone o zabranie głosu inne osoby. 

Prelegenci, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji, zgłaszają się kolejno do głosu do 

prowadzącego Zebranie.  

 

4. W dyskusjach nad propozycjami prelegenci powinni przedstawiać swe racje 

możliwie krótko i zwięźle, w czasie nie dłuższym niż 5 minut.  

 

§ 5 

 

1.Wnioski na WZC Członkowie FPL mogą nadsyłać najpóźniej do dnia 15 stycznia roku 

bieżącego przed WZD na adres biura FPL w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub 

pocztą. 

2. Wnioski niezgłoszone w terminie do biura FPL nie będą rozpatrywane na WZC. 

3. WZC w uzasadnionych wypadkach może dopuścić do modyfikacji zgłoszonych 

wniosków przed głosowaniem. 
 

 

Rozdział II  

Wybory  
 

§ 6 

 

Wybory do władz federacji (Zarząd, Komisje) są tajne, bezpośrednie i następują 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów (członków organizacji zrzeszonych w FPL) 

zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.  
 

§ 7 

 

1. Kandydatów do władz federacji mają prawo zgłaszać Członkowie FPL i Zarząd FPL. 
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Osoby kandydujące do wyboru do władz federacji nie muszą być przedstawicielami, 

ale muszą być członkami organizacji zrzeszonych w FPL. Kandydat powinien osobiście 

zgodzić się na kandydaturę, w wypadku jego nieobecności na Zebraniu zgłaszający 

musi przedstawić jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci mają prawo do 

publicznego zaprezentowania się przed głosowaniem. 

 

2. Zgłoszenie kandydata do władz federacji może nastąpić bezpośrednio na Walnym 

Zebraniu Członków. 

 

 

Rozdział III 

Wykluczenia Członków z Federacji FPL 

 

 

§ 8 

 

Walne Zebranie Członków na wniosek Członka FPL, Zarządu FPL lub Komisji FPL może w 

przypadkach szczególnie uzasadnionych wykluczyć Członka z Federacji FPL. Do 

wykluczenia członka FPL wymagana jest kwalifikowana większość, tj. 50% głosów 

przedstawicieli obecnych plus jeden głos. 
 

 

Rozdział IV  

Głosowania 

 

 

§ 9 

 

1. Głosowania tajne odbywają się na kartach wyborczych. Za nieważny uznaje się 

głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona. 

 

2. Głosowania jawne odbywają się poprzez podniesienie mandatu, który 

przedstawiciele otrzymują po podpisaniu listy obecności. 

3. Głosy liczy Komisja Skrutacyjna, a wyniki zamieszcza w protokole głosowania. 
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Rozdział V  

Uchwały 

 

 

§ 10 
 

1. Uchwały WZC podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu FPL.  
 

2. Uchwały WZC mogą być podejmowane także w głosowaniu tajnym, jeżeli Walne 

Zebranie Członków tak postanowi uchwałą.  
 

 

Rozdział VI  

Wnioski formalne 

 

§ 11 

 

1. Przewodniczący WZC może udzielić głosu poza porządkiem obrad jedynie dla 

zgłoszenia wniosku formalnego, sprostowania błędnie lub nieprecyzyjnie 

przytoczonego wniosku zgłoszonego w ustalonym przez regulamin terminie.  

 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku 

obrad i jego przebiegu. 

 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:  

a) przerwanie, odroczenie WZC na inny termin lub jego zamknięcie 

b) wezwanie do powrotu do ustalonego porządku obrad WZC 

c) propozycja głosowania bez  merytorycznej dyskusji 

d) zmianę porządku obrad WZC 

e) ograniczenie czasu wystąpień mówców 

f) stwierdzenie kworum 

g) sprawdzenie kworum. 

 

4. O wnioskach formalnych, o których mowa w rozdziale VI § 1 ust. 3 niniejszego 

regulaminu, WZC rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych delegatów.  
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Rozdział VII  

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków FPL 

 

 

§ 12 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków FPL mogą zostać zwołane w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach i obradują wyłącznie nad sprawami, dla których zostały 

zwołane. 

 

2. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków FPL stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące WZC, zawarte w niniejszym regulaminie.  
 

 

Rozdział VIII  

Przepisy końcowe 

 

 

§ 13 

 

Zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Walnego Zebrania Członków FPL mogą być 

wprowadzane wyłącznie po ich przegłosowaniu przez WZC zwykłą większością 

głosów. 

§ 14 

Członek FPL, który nie może wziąć udziału w WZC,  może przekazać swą delegaturę 

na WZC innemu Członkowi FPL. Przekazanie delegatury może nastąpić wyłącznie na 

piśmie złożonym do biura FPL najpóźniej na 7 dni przed WZC i musi zawierać nazwę 

Członka FPL, któremu delegatura zostaje przekazana i nazwisko delegata, który będzie 

go reprezentował. Żaden Członek FPL nie może reprezentować więcej niż jednego 

nieobecnego Członka FPL. 

§ 15  
 

Regulamin WZC FPL wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. 

 


