
Projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 2020 
 
Postanowienia ogólne  
§1 
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Federacji. 
 

§2  
Władzami Federacji są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków  
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 

§3  
1. Kadencja Władz Federacji trwa 4 lata.  
2. Wybór Władz Federacji odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji 

Walnego Zgromadzenia Członków. 
 

§4  
Jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym 
dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania . 
 

§5  
1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być członek zwyczajny Federacji. 
2. Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków. 
 

§6  
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Uchwalanie kierunków i programu działania Federacji. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
3. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. 
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Federacji.  
6. Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego. 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał, Zarządu dotyczących wykluczenia i zawieszenia w prawach członka.  
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz wszystkich spraw,  

w których statut nie określa właściwości innych władz Federacji.  
§7 
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

1. Z głosem stanowiącym: stosownie do §15 członkowie zwyczajni. 
2. Z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd. 

 

§ 8  
Zarząd Federacji składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza i skarbnika. Prezes wybierany jest imiennie przez Walne Zgromadzenie, pozostałe funkcje obsadzane są 
na zebraniu konstytucyjnym Zarządu w trybie głosowania. 
 

§ 9  
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybranych 

przez Walne Zgromadzenie.  
2. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu oraz przyjmuje regulamin swej pracy. 
 

§10  
OTWARCIE ZGROMADZENIA 

1. Przedstawiciele Zarządu PFT wydają mandaty do głosowania, zgodnie z § 22 statutu PFT.  
2. Walne zgromadzenie otwiera Prezes PFT lub w przypadku jego nieobecności wiceprezes, sekretarz  

lub skarbnik.  
3. Prezes PFT zarządza wybór przewodniczącego zgromadzenia. 
4. Po wyborze przewodniczącego zgromadzenia, prezes przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad. 

 

§11  
KOMISJA MANDATOWO – SKRUTACYJNA 
1. Komisja mandatowo – skrutacyjna składa się z trzech osób wybranych przez zgromadzenie.  
2. Komisja wyznacza ze swego grona przewodniczącego. 
3. Do podstawowych zadań komisji mandatowo – skrutacyjnej należy: 

a) sprawdzenie prawidłowości wydania mandatów członkom PFT 
b) stwierdzenie prawomocności obrad 
c) zliczanie i ogłaszanie wyników głosowań 



4. W przypadku, gdy większość członków walnego zgromadzenia nie opowie się za wyborem władz i organów 
statutowych PFT w głosowaniu jawnym, w pracach komisji skrutacyjnej nie może uczestniczyć kandydat do władz 
 i organów statutowych. 

 

§12  
TOK OBRAD 

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem obrad. 
2. Czas przemówień i wystąpień w dyskusji przewodniczący reguluje w zależności od liczby mówców, czas ten nie 

może przekroczyć 3 minut. 
3. Uczestnicy mogą zgłaszać wnioski do wszystkich spraw objętych porządkiem obrad. 
4. Wnioski zgłoszone w toku dyskusji przewodniczący poddaje pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania.  
5. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący sprawdza czy sprawa nie wymaga kwalifikowanej 

większości głosów, stosownie do postanowień Statutu.  
6. Wnioski w kwestiach formalnych mogą być zgłaszane poza kolejnością obrad i wymagają krótkiego uzasadnienia 

(ustnego). Po wpłynięciu wniosku formalnego przewodniczący walnego zgromadzenia przerywa tok obrad, 
udziela głosu zgłaszającemu wniosek i ewentualnie przeciwnikowi wniosku, po czym poddaje wniosek pod 
głosowanie. 

7. Przewodniczący walnego zgromadzenia czuwa nad powagą obrad. 
8. Przewodniczący może zwróci ć uwagę uczestnikom walnego zgromadzenia, jeżeli nie przestrzegają ogólnie  

przyjętych zasad zachowania się i przemawiania, udzielać im ostrzeżenia lub odebrać głos.  
9. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń osobom uprawnionym do obecności na walnym 

zgromadzeniu. 
 
§13  
GŁOSOWANIE 

1. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.  
Decyzję o sposobie głosowania każdorazowo podejmuje walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym.  

2. Po zarządzeniu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia nie udziela głosu w dyskusji. 
3. Liczby głosów oblicza wyznaczony członek komisji mandatowo – skrutacyjnej.  
4. Przed przystąpieniem do głosowania tajnego przewodniczący walnego zgromadzenia informuje uczestników 

walnego zgromadzenia, że dopisanie na karcie wyborczej kandydata nie zgłoszonego poprzednio przy ustalaniu 
listy kandydatów, jak równie ż pozostawienie na karcie wyborczej większej liczby kandydatów niż wybierana, 
powoduje unieważnienie karty wyborczej. Składanie głosów odbywa się w ten sposób, że każdy z głosujących 
wywołany przez komisję skrutacyjną złoży głos do urny.  

§14  
WYBORY 

1. Kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie zwyczajni. 
2. Ilość zgłaszanych kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona.  
3. Po ustaleniu listy kandydatów i uzyskaniu od nic h zgody na kandydowanie oraz wysłuchaniu głosów 

uczestników walnego zgromadzenia, przewodniczący ogłasza, że listy kandydatów s ą zamknięte i zarządza 

wybory. 

4. Wyboru władz i organów PFT dokonuje walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym, o ile większość członków 
walnego zgromadzenia nie opowie się za głosowaniem tajnym. Decyzję w formie głosowania walne 
zgromadzenie podejmuje w głosowaniu jawnym.  

5. Jeżeli w składzie komisji skrutacyjnej są osoby kandydujące – przewodniczący walnego zgromadzenia zarządza 
wybór na ich miejsce innych członków komisji skrutacyjnej . 

6. Prezesem wybranym jest kandydat, który uzyskał co najmniej 50 % + 1 ważnych głosów.  
7. O wyborze pozostałych członków zarządu i organów statutowych PFT decyduje kolejność według ilości 

uzyskanych głosów. W razie równej ilości głosów ostatnich na liście kandydatów, zarządza się dodatkowe 
głosowanie wyłącznie na tych kandydatów.  

8. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej oraz stwierdza, czy wybory zostały dokonane 
zgodnie z wymogami Statutu PFT i niniejszego Regulaminu. 

 

§15  
DOKUMENTACJA WALNEGO ZGROMADZENIA 

1. Protokolant walnego zgromadzenia sporządza protokół z przebiegu obrad, zawierający w swej treści miejsce, 
datę otwarcia i zamknięcia walnego zgromadzenia, osobę, która obrady otworzyła, skład prezydium walnego 
zgromadzenia, osoby zaproszonych gości, ilość obecnych na walnym zgromadzeniu uczestników, porządek 
obrad walnego zgromadzenia, treść zgłaszanych wniosków, o świadczeń z podaniem osób zgłaszających 
(imiona i nazwiska), dokładną treść powziętych uchwał, wyniki głosowania i wyborów, zwięzłe streszczenie 
wypowiedzi mówców, zarządzenia przewodniczącego walnego zgromadzenia.  

2. Protokół powinien odtwarza ć wiernie i możliwie dokładnie cały przebieg walnego zgromadzenia.  
3. Do protokołu należy dołączyć sprawozdania za okres 2016 – 2020, protokoły komisji mandatowo – skrutacyjnej 
4. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. 

 



Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 2020 
 

1. Otwarcie obrad i powitanie członków oraz zaproszonych gości przez Prezesa PFT. 
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 
3. Wybór protokolanta zgromadzenia. 
4. Sprawdzenie listy członków zwyczajnych Polskiej Federacji Tańca. 
5. Powołanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej. 
6. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia PFT. 
7. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.  
8. Sprawozdanie Prezesa PFT za okres 2016 – 2020. 
9. Sprawozdanie Wice Prezesów PFT za okres 2016 – 2020. 
10. Sprawozdanie finansowe Skarbnika PFT za okres 2016 – 2020. 
11. Sprawozdanie Sekretarza PFT za okres 2016 – 2020. 
12. Sprawozdanie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej PFT 2016 – 2020  
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, głos w dyskusji nie może przekraczać 3 minut. 
14. Wniosek przedstawiciela Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, głosowanie. 
15. Przedstawienie kandydatów na prezesa PFT. 
16. Wybór prezesa PFT. 
17. Przedstawienie kandydatów do Zarządu PFT. 
18. Wybór członków Zarządu PFT.  
19. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej  PFT . 
20. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej PFT. 
21. Wybór władz statutowych lub komisji problemowych (w zależności od ustaleń Walnego Zgromadzenia). 
22. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja. Głos w dyskusji nie może przekraczać 3 minut. 
23. Podjęcie uchwały programowej. 
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego PFT. 
 

 

W imieniu Zarządu PFT 
 
 
  


