
Załącznik nr 1 do protokołu NWZC 

REGULAMIN  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

SŁUPSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

z dnia 21 października 2018 roku 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego na wniosek Zarządu, zgodnie z uchwałą 02/WN/2018 z dnia 18.09.2018 r., w celu 

zmiany w statucie (zwanym dalej „NWZC”) odbywa się zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Słupskiego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

§ 2 

1. W NWZC mogą brać udział:  

- z głosem decydującym – członkowie Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; 

- z głosem doradczym – zaproszeni goście. 

2. NWZC może podejmować uchwały w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 

3. Do ważności uchwał i wniosków wymagana jest większość głosów uprawnionych  do głosowania. 

Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów. 

 

§ 3 

1. Członkowie, po potwierdzeniu obecności, otrzymują mandaty uprawniające do głosowania. 

2. Każdy członek dysponuje na NWZC tylko jednym głosem.  

3. Członek, który nie będzie obecny na NWZC może być zastąpiony przez inną osobę na podstawie 

pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej. 

 

§ 4 

1. NWZC otwiera prezes Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

§ 5 

1. Prezes Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego proponuje wybór: 

a) przewodniczącego NWZC; 

b) protokolanta - którego zadaniem jest protokołowanie przebiegu NWZC, zebranie wszystkich 

dokumentów NWZC i przekazanie ich Przewodniczącemu NWZC;  

2. Zgromadzonym przysługuje prawo zgłaszania dalszych kandydatur na powyższe funkcje. 

3. Wyboru dokonuje NWZC zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

 

§ 6 

1. Przewodniczący NWZC kieruje jego obradami zgodnie z niniejszym regulaminem i porządkiem obrad 

zatwierdzonym przez NWZC, udzielając głosu dyskutantom i dbając o właściwą atmosferę NWZC. 

2. Przewodniczący NWZC udziela również głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia 

wyjaśnień, decydując o tym czy sprawa jest formalna i określa czas przemówienia. 

3. Za sprawy formalne uważa się m.in. wnioski dotyczące sposobu głosowania lub przeprowadzenia 

obrad, przerwania dyskusji, ograniczenia wypowiedzi, odebrania głosu, zarządzenia przerwy. 

4. W przypadku trudności w prawidłowym prowadzeniu NWZC z powodu niewłaściwego zachowania 

się zebranych, przewodniczący jest uprawniony do: 
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1) czynienia uwag wypowiadającemu się dotyczących formy, czasu trwania oraz wypowiadania się nie 

na temat; 

2) odebrania głosu osobie, która zachowuje się w ocenie przewodniczącego NWZC w sposób 

niewłaściwy; 

3) wyproszenia z miejsca obrad osoby, której zachowanie w ocenie przewodniczącego dezorganizuje 

obrady NWZC; 

4) uprzedzenia zgromadzonych, że dalsze zakłócanie przebiegu NWZC spowoduje zawieszenie obrad i 

zawieszenie NWZC przed wyczerpaniem porządku obrad, a w przypadku nieskuteczności tego 

uprzedzenia do zawieszenia obrad i zakończenia NWZC. 

§ 7 

1. Przewodniczący NWZC zarządza głosowanie na podstawie przyjętego przez NWZC porządku obrad. 

2. Głosowanie na NWZC odbywa się: 

1) w sposób jawny w sprawach przyjęcia porządku obrad, regulaminu NWZC, wyboru 

przewodniczącego i protokolanta. 

2) w sposób tajny lub jawny podczas głosowania nad przyjęciem zmian statutu. 

3) po zarządzeniu głosowania zabroniona jest dyskusja w temacie wniosku poddawanego głosowaniu. 

§ 8 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka NWZC. 

2. Z przebiegu NWZC sporządzony zostaje protokół, który podpisują: przewodniczący i protokolant. 

3. Do protokołu z przebiegu NWZC zostaje dołączony protokół komisji skrutacyjnej (jeśli została 

powołana).  

4. Komplet protokołów zostaje przekazany przez przewodniczącego NWZC zarządowi Słupskiego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

§ 9 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje prezydium NWZC. 

 


