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PROJEKT 
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA  

STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL 
28 maja 2022 r. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
Art. 1. W Walnym Zgromadzeniu, zwanym dalej Zjazdem, biorą udział wszyscy obecni na sali członkowie_członkinie 

Stowarzyszenia Amnesty International, którzy złożyli podpis na liście uczestników_ek oraz członkowie_członkinie, którzy 
zgłosili udział w formule online i zalogowali się na platformę VMS. 

 
Art. 2. Zjazd ma charakter sprawozdawczo – wyborczy. 
 
Art. 3. Lista uczestników_czek jest sporządzona i wyłożona do podpisu w lokalu zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad. Do 

protokołu z Walnego Zgromadzenia dołącza się listę osób obecnych na sali oraz zalogowanych na platformę VMS. 
 
Art. 4.1.  Wszystkie głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, jak również wybory do władz Stowarzyszenia 

odbywają się poprzez platformę VMS.  
Art. 4.2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie głosowania przez platformę VMS, w 

głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz w wyborach do władz Stowarzyszenia mogą brać udział tylko 
uczestnicy_czki obecni na sali. Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia odbywa się przez podniesie ręki, w 
wyborach do władz Stowarzyszenia uczestnicy_czki otrzymują karty do głosowania i głosują poprzez postawienie znaku 
„X” obok nazwisk kandydatów_ek.  

 
Rozdział 2 

Władze Walnego Zgromadzenia 
Art. 4.  Zjazd otwiera Prezes Stowarzyszenia Amnesty International, który przewodniczy obradom Zjazdu do czasu wyboru 

Prezydium Zjazdu. 
 
Art. 5.  Prezes zarządza wybory Prezydium Zjazdu, zwanego dalej “Prezydium”, w składzie: przewodniczący_a, zastępca_czyni 

przewodniczącego_ej i sekretarz_yni. 
 
Art.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach obowiązki Prezesa określone w art. 4 i 5 przejmuje sekretarz Zarządu. 
 
Art. 7. Wybór Prezydium Zjazdu odbywa się zwykłą większością głosów. 
 
 Art. 8. Przewodniczący_a Prezydium zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu Zjazdu oraz porządku obrad Zjazdu.  
 
Art. 9.1. Do obowiązków Przewodniczącego_ej należy; 
  1) kierowanie obradami, 
  2) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom, 
  3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, 

4) zarządzanie wyborów oraz głosowania nad wnioskami i projektami uchwał,  
5) ogłaszanie wyników wyborów oraz głosowań nad wnioskami i projektami uchwał, 
6) czuwanie nad przestrzeganiem przyjętego porządku obrad, 
7) rozstrzyganie po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami prezydium wątpliwości regulaminowych. 
 
2.  Prezydium  po zasięgnięciu opinii Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzje o ogłoszeniu przerwy w obradach 

Walnego Zgromadzenia i wyznaczyć nowy termin i miejsce kontynuacji posiedzenia. Zarządzona przerwa w obradach nie może 
trwać dłużej niż 30 dni. 

  
Art. 10.  Sekretarz Zjazdu przyjmuje wnioski i zgłoszenia do dyskusji oraz nadzoruje prowadzenie protokołu obrad. 

Protokolanta_kę wyznacza Prezydium. Wnioski i zgłoszenia do dyskusji następują poprzez podniesienie ręki w przypadku 
osób na sali oraz przez zgłoszenie chęci zabrania głosu przez platformę VMS. 
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Rozdział 3 
Komisje Zjazdowe 

Art. 11. Zjazd wybiera: 
  1) trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która: 
   a) sprawdza poprawność przeprowadzenia wyborów i działania platformy do głosowania,  a w przypadku 
głosowania wyłącznie z sali w warunkach określonych w art. 4.2: 
   a)  liczy głosy w głosowaniach, 
   b)            czuwa nad poprawnością przeprowadzanych wyborów; 

c) stwierdza ważność oddanych głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia.  
 

2) dwuosobową Komisję Uchwał i Wniosków, która rozpatruje zgłoszone wnioski i uchwały nadzwyczajne.  
 
Art. 12. Wybór komisji Zjazdu wymienionych w art. 11 Regulaminu odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  
 

Rozdział 4 
Ogólny porządek obrad 

Art. 13. Projekt porządku obrad i regulamin Zjazdu przygotowuje i przedstawia Zarząd. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu 
Zjazdu odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

 
Art. 14. Uczestnikom Zjazdu przysługuje prawo zgłaszania wniosków formalnych, nagłych i nadzwyczajnych.  
 
Art. 15. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące: 
 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 
 2) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania, 
 3) zmiany kolejności porządku obrad, 
 4) formalnego sposobu załatwiania sprawy będącej przedmiotem obrad. 
 
Art. 16. Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące: 
 1) sprzeciwu od rozstrzygnięcia przewodniczącego_ej, 
 2) złożenia oświadczenia osobistego, 
 3) składu osobowego Prezydium lub komisji w związku z tokiem ich prac. 
 
Art. 17. 1. Do wniosków nadzwyczajnych należą projekty uchwał, których nie można było zgłosić przed otwarciem Zjazdu. 

 2. Wniosek nadzwyczajny podlega rozpatrzeniu przez Prezydium Zjazdu, które może zadecydować o poddaniu go 
Zgromadzeniu pod głosowanie.  

 
Art. 18. 1. Dyskusję nad wnioskiem może otworzyć Przewodniczący_a, który kieruje nią przestrzegając przy udzielaniu głosów 

zachowania kolejności zgłoszeń.  
 2. Wystąpienie uczestnika_czki Zjazdu w dyskusji nie może przekraczać 5 min. 

 
Art. 19. Każdy wniosek zmieniający dokument przedstawiony do głosowania, którego zmiany pociąga za sobą zmianę w innych 
dokumentach głosowanych, zawierać musi propozycję zmian we wszystkich powiązanych ze sobą dokumentach.  
 

Rozdział 5 
Wybory 

Art. 20. Prezydium Zjazdu zarządza przeprowadzenie wyborów do Zarządu. 
 
Art. 21. 1. Na liście kandydatów_ek do władz znajdują się osoby zgłoszone w terminie uchwalonym przez Zarząd. 

 2. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów_ek do obsadzenia wszystkich miejsc we władzach Prezydium 
informuje uczestników Zjazdu, że można zgłaszać kandydatów z sali.  

 3. Komisja Skrutacyjna wywiesza listę do wiadomości publicznej. 
Art. 22. Zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów należy przedstawić Komisji Skrutacyjnej (poprzez wysłanie 
wiadomości prywatnej do przewodniczącej_go Komsiji skrutacyjnej przez platformę VMS.) 
 
Art. 23. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący_a Zjazdu: 

1) ustala, czy kandydaci_tki wyrazili zgodę na kandydowanie i czy nie wniesiono w stosunku do nich zastrzeżeń, a w 
przypadku wniesienia zastrzeżeń przedstawia je uczestnikom_czkom 

2) ustala czy kandydaci_ki złożyli ważne oświadczenie o niekaralności i o braku konfliktu interesów. 
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3) przedstawia uczestnikom_kom przedmiot, tryb i technikę głosowania lub wyznacza do tego inną osobę. 
 

Art. 24. Uczestnicy_czkig łosują za pośrednictwem platformy VMS przez zanzaczenie nazwisk kandydatów_ek. 
 
Art. 26. Głosowanie jest nieważne, gdy; 

1) zostało przeprowadzone z naruszeniem Statutu i niniejszego Regulaminu, 
2) liczba głosów oddanych jest większa od liczby biorących udział w głosowaniu. 

 
Art. 27. W przypadku głosowania wyłącznie z sali w warunkach określonych w art. 4.2, głos jest nieważny, gdy: 

1) na karcie do głosowania zaznaczone jest więcej nazwisk niż miejsc we władzach Stowarzyszenia lub głos oddano na 
karcie niewłaściwej dla danego głosowania, 

2) na karcie znajdują się dopiski, które uniemożliwią określenie, na jakie kandydatury oddano głos unieważniają kartę. 
 

Rozdział 6 
Postanowienia końcowe 

Art. 28. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Zjazd. 
Art. 29. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu.  


