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BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA 

 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  

10 - go marca 2023 r. - godzina 1700 – siedziba Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 
ul. Kościuszki 5 /bracka strzelnica pneumatyczna/ 

 

 
REGULAMIN OBRAD 

 
§ 1 

 W  1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy zawiadamiając członków o terminie, miejscu 
i po porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem 
 
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd 
 
3. Walne Zebranie Członków Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika /Wielka Ława Bractwa / zwane dalej " WZC ", jest        
najwyższym organem Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich 
sprawach brackich. 
 4. WZC zdolne jest do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków uprawnionych do 
głosowania . W razie  braku quorum  WZC  odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez Zarząd, bez względu na 
liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 
Powyższe postanowienie nie dotyczy uchwał w przedmiocie zmian w treści Statutu Bractwa oraz rozwiązania Bractwa. 
 5. Osoby uprawnione do głosowania mogą zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad przed jego zatwierdzeniem przez WZC. 

6. Uchwały na WZC podejmowane mogą być wyłącznie w sprawach objętych zatwierdzonym  porządkiem  obrad. 
  
  

 

§ 2 
1. Uczestnikami WZC są  Członkowie Bractwa na zasadach określonych w  §15 i §16 Statutu . 
2. Każdy członek ma tylko jeden głos. 
3. W  obradach WZC mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 
4. Osoby nie będące członkami zwyczajnymi  Bractwa, biorą udział w WZC z głosem doradczym. 

 

§ 3 
1. Obrady WZC otwiera aktualny Hetman, Król Kurkowy lub Senior Bractwa. 
2. Otwierający po otwarciu obrad, przeprowadza wybór Przewodniczącego WZC / w głosowaniu jawnym / 

 

§ 4 
1. Przewodniczący WZC  spośród uprawnionych do uczestnictwa w WZC prowadzi wybór : 

 a/ Prezydium WZC / sekretarza i członka Prezydium / 
 b/ komisji skrutacyjnej  /proponowane 2 osoby/ 
 c/ komisji  uchwał i wniosków /proponowane 2 osoby/ 

2. Propozycje składu osobowego poszczególnych Komisji zgłaszane mogą być przez  Prezydium WZC oraz Członków. 
3. Zakres i tryb działania poszczególnych Komisji określają ich regulaminy, stanowiące integralną część regulaminu WZC. 
4. W pracach Komisji Skrutacyjnej nie mogą brać udziału osoby kandydujące do organów Bractwa, tj. Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej. 
5. W przypadku kandydowania członka Komisji Skrutacyjnej do organów Bractwa, składa on rezygnację z członkostwa  

w tej Komisji, a w jego miejsce WZC  wybiera inną osobę. 

 

§ 5 
1. Przewodniczący przedstawia do akceptacji Regulamin oraz Porządek Obrad 

  

 

§ 6 
1. Spośród Członków Zwyczajnych Bractwa  WZC wybiera: 
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a/Prezesa Zarządu 
b/Zarząd (minimum 7 osób) 
c/Komisję Rewizyjną (minimum 3 osoby) 
d/ Sad  Honorowy (minimum7osób) 

§ 7 
1. Zapisywanie się do głosu oraz zgłaszanie do Prezydium wniosków  dokonywane jest na piśmie, z podaniem imienia  

i nazwiska . 
2. Przewodniczący obrad udziela głosu członkom Prezydium WZC oraz osobom zaproszonym, a także w sprawach formalnych 

członkom WZC. 
3. Za formalne uważane są sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania. W szczególności mogą one dotyczyć 

propozycji : 
 a/ trybu głosowania ( jawne, tajne), - odesłania sprawy do Komisji, 
 b/ zamknięcie listy mówców, bądź listy zgłoszeń,  
 c/ ograniczenie czasu przemówień w dyskusji, 
 d/ zarządzenie przerwy w obradach. 

4. W zgłoszonej sprawie formalnej może zabierać głos najwyżej 2 mówców, w tym jeden za  wnioskiem, a drugi przeciw  po 
czym Przewodniczący obrad zarządza głosowanie. 

5. Przebieg WZC, w tym przestrzeganie czasu przemówienia w dyskusji, reguluje Przewodniczący obrad zgodnie z 
regulaminem przyjętym przez WZC. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 3 minut. 

6. w przypadku niewłaściwego zachowania się uczestnika WZC, Przewodniczący obrad może udzielić upomnienia, 
przywołując daną osobę do zachowania porządku.  W przypadkach rażących, Prezydium może pozbawić go prawa 
dalszego udziału w obradach. 

 

§8 
1. Uchwały na WZC  zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, chyba że Statut Bractwa   

lub niniejszy regulamin stanowią inaczej. 
2. Głosowanie tajne odbywa się na kartach opatrzonych pieczęcią Bractwa, głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie 

mandatu. 
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, dla podjęcia uchwały przez WZC, uwzględnia się tylko głosy oddane " za " i 

" przeciw " uchwale.  
O podjęciu uchwały decyduje większość głosów oddanych " za ", w stosunku do głosów " przeciw". 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. Wyniki głosowania tajnego lub jawnego, których obliczania 
głosów dokonywała Komisja Skrutacyjna , ogłasza  jej Przewodniczący.  

 

§ 9 
1. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,Sadu Honorowego  odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów, wg zasad określonych w Statucie.  
2. Kandydatów do organów, o których mowa w ust. 1 zgłaszają Członkowie  WZC.  
3. Jeden członek WZC może wysunąć jedną kandydaturę do poszczególnych organów . 
4. Członkowie zgłaszający kandydatów do organów statutowych winni udzielić im rekomendacji . 
5. Przewodniczący obrad zwraca się do poszczególnych kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie. W przypadku 

nieobecności kandydata, wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie. Brak zgody powoduje skreślenie z listy. 

 

§ 10 
1. Nazwiska kandydatów do poszczególnych organów Bractwa, podane przez Członków WZC, Komisja Skrutacyjną  

umieszcza na listach z których uczestniczący w głosowaniu  wpisują je na kartach do głosowania   
2. Liczba kandydatów umieszczonych na kartach do głosowania nie może być mniejsza od liczby miejsc mandatowych  

w danym organie. Każda karta do głosowania powinna być uwierzytelniona pieczęcią Bractwa. 
3. Głosowanie odbywa się w ten sposób, iż spośród kandydatów do poszczególnych organów skreśla się,  co najmniej taką 

ilością osób, jaka przekracza liczbę miejsc mandatowych. 

 

§ 11 
1. W głosowaniu tajnym jako głosy oddane oblicza się głosy ważne i nieważne. Przy obliczaniu wymaganej większości dla 

podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym uwzględnia się tylko głosy ważne, przy czym liczba głosów ważnych powinna 
przewyższać liczbę głosów nieważnych. Głos uważa się za ważny jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylu 
kandydatów ile miejsc mandatowych lub mniej. 

2. Głos uważa się za nieważny, jeżeli karta do głosowania została całkowicie przekreślona lub gdy liczba nie skreślonych 
osób przekracza liczbę miejsc mandatowych. 

3. Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,Sadu Honorowego zostają te osoby, które w  ramach miejsc mandatowych 



 

3 

 

uzyskały co najmniej 50% głosów ważnych i mieszczą się w liczbie mandatów przewidzianych do danego organu. W 
przypadku równej liczby głosów należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie. Jeżeli liczba osób wybranych do 
poszczególnych organów Bractwa jest mniejsza od liczby miejsc mandatowych, WZC dokonuje wyborów uzupełniających. 

4. Do organów Bractwa wchodzą kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów i 
mieszczą się w liczbie mandatów przewidzianych dla danego organu . Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały 
obsadzone wszystkie mandaty,  zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje tylko podwójna liczba 
osób w stosunku do nie obsadzonych  mandatów, spośród tych kandydatów którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali  

najwięcej głosów. Do organów Bractwa wchodzą kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz kandydaci, którzy w 
drugiej  turze wyborów otrzymali  kolejno największą  liczbę oddanych głosów i mieszczą się w liczbie mandatów 
przewidzianych dla danego organu.                                                                                                         Przy obliczaniu 
wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Bractwa, i przy podejmowaniu  innych uchwał przez organy 
Bractwa, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 
  

§ 12 
1. Obrady WZC są protokołowane, a także za zgodą WZC, mogą być dodatkowo rejestrowane inną technika.. 
2. Protokół powinien zawierać: datę, miejsce obrad, listy obecności Członków i zaproszonych gości, porządek obrad, pełny 

tekst wszystkich podjętych uchwał, wniosków oraz zgłoszonych do nich uwag i zastrzeżeń, streszczenie wypowiedzi 
dyskutantów, tryb głosowań oraz ich wyniki. Do protokołu załącza się teksty wygłoszonych referatów oraz protokoły 
komisji wraz z  załącznikami. Karty do głosowania przechowuje się w zabezpieczonej kopercie. 

3.  Protokół z obrad WZC podpisują : Przewodniczący oraz Sekretarz WZC. 

4.   Protokół obrad  WZC wraz z załącznikami włącza się do akt Bractwa. 

 
 

/ załącznik nr 1 do regulaminu WZ C / 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ 
 

 

 
1. Komisję Skrutacyjną wybiera WZC  na podstawie § 4,  pkt.1,  lit. b, Regulaminu WZC. 
2. Komisja wybiera ze swego grona: Przewodniczącego i Sekretarza. 
3. W pracach Komisji biorą udział wyłącznie jej członkowie. 
4. Do zadań Komisji należy: 

 a/ ustalenie, na podstawie listy obecności, liczby członków uprawnionych do udziału w WZC, oraz przedłożenie w tej 

     sprawie WZC  odpowiedniego sprawozdania i wniosków, 
 b/ obliczanie, na żądanie Prezydium WZC, wyników głosowania nad  projektami uchwał i wniosków podejmowanych  
     w trybie jawnym, 
 c/ sporządzanie list do głosowania tajnego, 
 d/ umieszczanie kandydatur na kartach wyborczych, zgodnie z zasadami określonymi w § 8, 9 i 10 regulaminu WZ, 
 e/ rozdanie kart do głosowania tajnego pomiędzy delegatów oraz organizowanie i czuwanie  nad prawidłowym     
przebiegiem głosowania, 
 f/ zbieranie głosów oraz obliczanie wyników, 
 g/ sporządzanie protokołów stwierdzających wyniki głosowania. 

5. Protokół Komisji stwierdzający wyniki wyborów powinien zawierać: 
 a/ liczbę delegatów uprawnionych do głosowania wg  listy obecności,  
 b/ listę delegatów głosujących, 
 c/ listę oddanych głosów ważnych i nieważnych, 
 d/ listę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.  
 e/ stwierdzenie wyników wyborów. 

6. Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytuje Przewodniczący Komisji. 
7. Protokół z czynności Komisji podpisują: Przewodniczący i Sekretarz  Komisji. 
8. Protokół, wraz z załączonymi do niego w zabezpieczonej kopercie kartami wyborczymi Komisja przekazuje Prezydium 

WZC. 
9. Każdy członek Komisji ma prawo zgłoszenia do sporządzonego protokołu swoich uwag lub zastrzeżeń. 

10. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu WZC. 

 
/ załącznik nr 2 do regulaminu WZC / 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 
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1. Komisję Uchwał i Wniosków  wybiera WZC  na podstawie § 4,  pkt.1,  lit. c  Regulaminu WZC. 
2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.. 
3. Zadaniem Komisji jest : 

 a/ opracowanie i przedłożenie WZC  projektów uchwał,  z wyłączeniem spraw objętych zakresem działania Komisji 

     Skrutacyjnej, 
 b/ rozpatrzenie, pod względem formalnym i rzeczowym, złożonych przez Członków wniosków oraz przedstawienie  

     ich WZC. 
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 
5. Uchwały Komisji przedstawia WZC  jej Przewodniczący. 
6. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.    
7. Protokół Komisja przekazuje Prezydium WZC.  
8. Każdy członek Komisji  ma prawo zgłosić do protokołu swoje uwagi i zastrzeżenia.. 
9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu WZC. 

 


