Warszawa, 15.06.2019.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
Przyjęty uchwałą ZG SPCh i WZC SPCh w dniu 15. 06. 2019 r.
I.

PODSTAWY DZIAŁANIA

Walne Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich jest naczelnym
organem Stowarzyszenia.
§1
Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia opisane są w § 17 i § 18 Statutu
Stowarzyszenia.
II.

ORGANY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§2

Organami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są: Przewodniczący, Komisja
wniosków i uchwał oraz Komisja skrutacyjna.
III.

ZWOŁANIE I ORGANIZACJA PRACY WALNEGO ZGROMADZENIA
§3

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na mocy podjętej w tym
przedmiocie uchwały lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej przynajmniej raz w roku,
w terminie do dnia 30 marca, zawiadamiając pisemnie (ogłaszając na stronie Internetowej
i w formie e-mailowej) członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i zaplanowanym porządku
obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
Nadzwyczajne i wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na
mocy podjętej w tym przedmiocie uchwały lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu
21 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamiając członków Stowarzyszenia o terminie i porządku
obrad.
§4
Proponowany porządek obrad i termin Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§5
Obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia otwiera Prezes Stowarzyszenia lub inny
upoważniony przez niego członek zarządu Stowarzyszenia.
§6
Otwierając obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia lub
inny upoważniony przez niego członek zarządu, przeprowadza wybór, w jawnym głosowaniu,
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia spośród członków uczestniczących
w zgromadzeniu.
§7
Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przeprowadza wybór,
w jawnym głosowaniu, Komisji skrutacyjnej, Komisji wyborczej – jeśli spotkanie ma charakter
wyborczy, Sekretarza – protokolanta WZC, który, może sobie kogoś dobrać do pomocy, przy
braku sprzeciwu WZC, oraz Komisji wniosków i uchwał.
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§8
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia prowadzi obrady zgodnie
z ustalonym przez Zarząd porządkiem obrad, uwzględniając zgłoszone i przyjęte przez WZC
wnioski. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. przedstawienie zebranym ustalonego porządku obrad;
2. przedstawienie wniosków formalnych dotyczących rozpatrywania poszczególnych
punktów porządku obrad;
3. otwieranie i zamykanie każdego kolejnego punktu porządku obrad;
4. udzielanie głosu uczestnikom zgromadzenia według kolejności zgłoszeń, uwzględniając
ich przedmiot określony punktem porządku obrad;
5. ograniczanie czasu trwania wypowiedzi osobom zabierającym głos;
6. przeprowadzanie głosowania jawnego;
7. ustalanie kolejności głosowań;
8. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia po wyczerpaniu spraw
objętych porządkiem obrad;
9. podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
10. podpisanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§9
Do zadań Sekretarz-protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia we
współpracy z Komisją skrutacyjną, należy:
1. weryfikacja listy obecności członków;
2. dokonanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczenia
wyników głosowania i podanie wyników Przewodniczącemu;
3. wykonanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowań.
§ 10
Do obowiązków Komisji uchwał i wniosków należy formułowania uchwał zgodnie ze
stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 11
Komisja Wyborcza składa się z 3 członków. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
2. sporządzenie kart wyborczych;
3. sporządzenie list wyborczych;
4. zebranie głosów oraz obliczenie wyniku głosowania;
5. sporządzenie protokołu z wyboru, który podpisują wszyscy członkowie Komisji;
6. ogłoszenie wyników i przekazywanie w formie protokołu Prezesowi Stowarzyszenia.
§ 12
W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć:
1. zwyczajni oraz honorowi członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym1;
2. wspierający członkowie Stowarzyszenia i osoby zaproszone na jego zgromadzenie
z głosem doradczym.

Statut Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, tekst jednolity, uchwalony przez Walne Zgromadzenie
Członków w dniu 17 marca 2018 roku stanowi w § 15, p. 1. Członkostwo zwyczajne ustaje: (m. in.) podpunkt d) na
skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, na drodze uchwały Zarządu właściwego miejscowo
oddziału terenowego lub Zarządu Głównego.
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IV.

PORZĄDEK OBRAD
§ 13

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia we współpracy
z Sekretarzem-protokolantem prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia czuwając na realizacją porządku obrad, udzielając i odbierając głos
zgromadzonym. Wszystkie wybory, decyzje i uchwały, poza tymi o których Statut Stowarzyszenia
stanowi inaczej, są podejmowane przez WZC zwykłą większością głosów.2
§ 14
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może w trybie głosowania, zwykłą większością
głosów, zgłosić sprawy do rozpatrzenia, zmienić kolejność spraw w porządku obrad, oraz skreślić
z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia.
§ 15
Osoby wymienione w § 12 potwierdzają swoją obecność podpisując listę obecności.
§ 16
Każdy z członków Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu3. Możliwe
jest oddanie głosu poprzez osobę upoważnioną. Upoważnienie takie winno zawierać dane
personalne (Imię i Nazwisko) osoby upoważnionej oraz upoważniającej, a także wyrażony głos
w sprawie, w której ma być podjęta decyzja, czyli ją akceptujący („za”), negujący („przeciw”),
bądź wstrzymanie się od wyrażenia zdania.
§ 17
Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji na określonym punktem porządku obrad
lub złożyć wnioski formalne, informują o tym Sekretarza-protokolanta, bądź Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Sekretarz-protokolant Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia zobowiązany jest odnotować przekazaną informację.
§ 18
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia po zakończeniu dyskusji na
punktem przyjętego porządku obrad zgromadzenia może udzielić głosu członkowi, który nie
złożył wymienionego w powyższym § 17 zawiadomienia Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia, ale na zaproszenie Przewodniczącego zgłosił ustnie chęć wypowiedzenia się
w przedmiotowej sprawie.
§ 19
Prawo zabierania głosu w sprawach poruszonych w dyskusji poza kolejnością mają:
1. członkowie Zarządu;
2. członkowie Komisji Rewizyjnej;
3. członkowie Komisji Etyczno-Mediacyjnej;
4. członkowie honorowi.

Większość zwykła – większość ta jest osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za
wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za
wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób
popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów).
Większość kwalifikowana – przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do podjęcia uchwały przez dane
zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5).
3
Zgodnie z decyzją WZC z dnia 28. 03. 2015 r., punk 18.: „dopuszcza się udzielenia pisemnych upoważnień do
głosowania w imieniu osób nieobecnych tylko w zakresie spraw przedstawionych w programie Walnego zebrania
członków. W sprawach, które pojawią się poza programem WZC – do oddania głosu potrzebna jest obecność”.
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§ 20
Wystąpienia członków nie powinny trwać dłużej niż 5 minut. W dyskusji nad określoną sprawą
każdy członek może zabrać głos nie więcej niż dwa razy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia może przedłużyć czas trwania jednego wystąpienia do 10 minut, a także pozwolić
na dodatkowe zabranie głosu.
§ 21
Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego
przebiegu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia udziela głosu członkowi
zgromadzenia, który złoży wniosek formalny Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia w drodze zawiadomienia określonego w § 17, dotyczącego przyjętego porządku
obrad przed rozpoczęciem dyskusji, jeżeli on dotyczy:
1. przerwania lub odroczenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
2. zmianę porządku obrad;
3. głosowanie bez dyskusji;
4. odroczenie dyskusji;
5. ograniczenie czasu wystąpień mówców;
6. zmiany w sposobie głosowania.
§ 22
O wnioskach formalnych, o których mowa w § 21 Walne Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia rozstrzyga w drodze głosowania.
§ 23
O głosowaniu nad wnioskiem formalnym Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy.
§ 24
Odrzucony wniosek formalny nie może być zgłoszony powtórnie.
§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są po zakończeniu
dyskusji nad nimi, bądź po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad.
§ 26
Sekretarz-protokolant sporządza protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
Ma on obowiązek:
1. sporządzić protokół w ciągu 20 dni roboczych od zakończenia zebrania;
2. podpisać protokół wraz z Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ;
3. przekazać protokół do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
4. protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego
i Sekretarza-protokolanta, Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia krótkie opisy
przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, liczbę i treści podjętych uchwał i załączoną listę
obecności członków stowarzyszenia.
§ 27
Protokół stanowi urzędowe potwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia.
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V.

GŁOSOWANIA
§ 28

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Oddane głosy liczą Członkowie Komisji
skrutacyjnej i podają jej liczbę Przewodniczącemu i Sekretarzowi – protokolantowi Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku, gdy zgromadzenie ma charakter
wyborczy dokonują tego członkowie Komisji Wyborczej.
§ 29
Głosowanie tajne odbywa się w drodze wypełnienia - poprzez postawienie znaku „x”
w odpowiednim miejscu – karty do głosowania zawierających dane dotyczące głosowania.
Wszelkie dopiski na kartach do głosowania niewłaściwe do jego przedmiotu, powodują
nieważność głosu.
§ 30
Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, do których zalicza się głosowanie
nad: (1) wyborem władz Stowarzyszenia, (2) wykluczeniem członka ze Stowarzyszenia.
§ 31
Wyboru Przewodniczącego, Sekretarza – protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, Członków Komisji Wyborczej przeprowadza się spośród członków obecnych na
zgromadzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia się głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia.
§ 32
O wnioskach formalnych Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozstrzyga zwykłą
większością głosów obecnych członków w głosowaniu jawnym. W przypadku równego rozłożenia
się głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 33
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia się głosów decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 34
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia udziela (bądź nie) absolutorium ustępującym
władzom stowarzyszenia w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. W taki sam
sposób przyjmuje (bądź nie przyjmuje) okresowe, roczne, sprawozdania merytoryczne
i finansowe.
§ 35
Głosowanie nad powołaniem lub odwołaniem członków władz Stowarzyszenia odbywa się
w drodze głosowania tajnego bezwzględną większością głosów.
§ 36
W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia dokonuje wyboru uzupełniającego władz na czas do zakończenia
kadencji, stosując odpowiednio przepisy obowiązujące w niniejszym regulaminie.
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VI.

SPRAWY WYBORCZE

§ 37
Głosowanie odbywa się w trybie przyjętym, w niniejszym regulaminie przez Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 38
Kandydatów do władz stowarzyszenia mają prawo zgłaszać zwyczajni członkowie
stowarzyszenia, przy czym do podjęcia wyboru wymagana jest zgoda danego kandydata.
Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia o charakterze wyborczym.

VII.

ODWOŁANIE CZŁONKÓW WŁADZ STOWARZYSZENIA

§ 39
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub Komisji Rewizyjnej
może odwołać Prezesa Stowarzyszenia. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia może też odwołać
poszczególnych Członków władz Stowarzyszenia - w przypadkach szczególnie uzasadnionych,
opisanych w statucie. Paragraf ten stosuje się również do odwoływania poszczególnych
przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im
funkcji.

VIII.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 40
Regulamin WZC jest uchwalany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, a następnie przez Walne
Zgromadzenie Członków. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub
co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje
w formie uchwały, w drodze głosowania bezwzględną większością głosów. Regulamin wchodzi
w życie z chwilą jego uchwalenia, zwykłą większością głosów. 4

Większość zwykła (względna) – większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada
się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Minimalną liczbą głosów potrzebną
do osiągnięcia większości zwykłej jest 1 głos.
Większość bezwzględna (absolutna) - ma miejsce, gdy za określoną propozycją opowiada się więcej niż połowa
głosujących, a dokładniej- liczba zwolenników przewyższa łączną liczbę przeciwników oraz wstrzymujących się.
Większość kwalifikowana - na daną propozycję musi przystać określona (ułamkowo bądź procentowo) liczba
głosujących. Zawsze jest ona większa niż połowa. Stosuje się najczęsciej dwa rodzaje większości kwalifikowanej: 2/3
lub 3/5.
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