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REGULAMIN OBRAD ZGROMADZENIA KRAJOWEGO TEW  

 
I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA  

 

§ 1 

Zgromadzenie Krajowe jest najwyższym organem Towarzystwa działającym na podstawie: 

1) przepisów Ustawy z dnia 07.04.1989 "Prawo o stowarzyszeniach" (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2261) 

oraz obowiązujących aktualnie przepisów prawnych wprowadzonych w związku 

z zagrożeniem epidemicznym, 

2) postanowień Statutu Towarzystwa, 

3) niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. 

1.  Zgodnie z postanowieniami § 22 Statutu Towarzystwa do kompetencji Zgromadzenia 

Krajowego należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej 

Towarzystwa, 

2) ocena pracy oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa, 

sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  

5) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu, 

6) rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego, 

7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, 

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych, 

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych 

oraz o wystąpieniu z nich, 

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, 

11) uchylanie uchwał Zarządu Towarzystwa. 

2. W sprawach określonych w ust. 1 p.7 i 10 zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 2 Statutu, 

bez obecności co najmniej połowy liczby członków (quorum) mogą być podejmowane tylko 

uchwały wprowadzone do porządku obrad ogłoszonego zgodnie z § 24 Statutu.  

 

§ 3 

1. W Zgromadzeniu Krajowym mają prawo brać udział i korzystać z praw przewidzianych 

w Statucie członkowie zwyczajni, zasłużeni, honorowi i członkowie wspierający Towarzystwa. 

Goście zaproszeni przez Zarząd niebędący członkami Towarzystwa mają prawo uczestniczyć 

w Zgromadzeniu bez prawa udziału w głosowaniach. 

2. W związku z ust. 2 par 3 regulamin obrad Zgromadzenia Krajowego winien zostać przekazany 

wszystkim członkom TEW w formie elektronicznej na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem 

obrad. Członkowie TEW mogą zgłaszać uwagi do regulaminu do chwili rozpoczęcia obrad. 
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§ 4 

W głosowaniach mają prawo brać udział członkowie zwyczajni, zasłużeni, honorowi i wspierający 

(poprzez upoważnionych przedstawicieli zarejestrowanych przed obradami Zgromadzenia 

Krajowego).  

 

§ 5 

Każdemu członkowi zwyczajnemu obecnemu na Zgromadzeniu Krajowym oraz każdemu 

członkowi wspierającemu reprezentowanemu przez jego przedstawiciela przysługuje tylko jeden 

głos. 

§ 6 

1. Po ustaleniu ilości członków TEW przybyłych na Zgromadzenie obrady otwiera Prezes Towarzystwa 

lub inny upoważniony przez Zarząd członek Zarządu. 

2. Do quorum wlicza się zarówno członków TEW obecnych osobiście, jak i uczestniczących 

w obradach za pomocą platformy cyfrowej. 

3. Prowadzący obrady zapoznaje zebranych z projektem regulaminu Zgromadzenia Krajowego 

i zgłoszonymi uwagami, po czym poddaje go pod głosowanie.  

4. Po przyjęciu regulaminu przez uczestników Zgromadzenia Krajowego prowadzący obrady zarządza 

wybór Prezydium Zgromadzenia Krajowego w składzie: przewodniczący, sekretarz.  

 

§ 7 

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Zgromadzenia Krajowego zarządza głosowanie 

w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

2. Zgromadzenie Krajowe może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je 

do następnego Zgromadzenia Krajowego, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw 

lub wprowadzić nowe sprawy do porządku obrad. 

 

§ 8 

Członkowie uczestniczący w Zgromadzeniu Krajowym wybierają spośród osób obecnych w miejscu 

Zgromadzenia: 

1. KOMISJĘ MANDATOWO-SKRUTACYJNĄ w składzie 3 osób, której zadaniem jest: 

a) sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne 

b) sprawdzenie ważności mandatów 

c) ustalenie prawomocności zgromadzenia 

3. KOMISJĘ UCHWAŁ I WNIOSKÓW w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie 

pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Zgromadzeniu 

Krajowemu w formie projektu uchwał. 

§ 9 

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do 



3 

 

REGULAMIN OBRAD 

XXXI ZGROMADZENIE KRAJOWE TEW, Warszawa, 25 października 2022 r. 

 

protokołu odrębne zdanie, z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Zgromadzenia 

Krajowego. 

 

§ 10 

1. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, Protokoły podpisane przez przewodniczącego 

i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Zgromadzenia Krajowego. 

2. Przewodniczący Komisji lub ich zastępcy składają Zgromadzeniu Krajowemu sprawozdania 

z czynności Komisji i przedstawiają wnioski lub projekty uchwał. 

 

§11 

1. Dopuszcza się powołanie jednej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, 

spełniającej zadania obu tych organów Zgromadzenia. Tak powołana Komisja pracuje w 

składzie trzyosobowym. 

2. Powołanie wspólnej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków następuje 

na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego po przegłosowaniu przez uczestników 

Zgromadzenia. 

§ 12 

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia 

Krajowego otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. 

2. Uczestnik zdalny może zgłosić się do zabrania głosu przy wykorzystaniu odpowiedniego 

do tego celu narzędzia na Platformie. O każdym zgłoszeniu moderator jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować  prowadzącego obrady. 

3. Członkom Zarządu, Prezesowi Honorowemu i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo 

zabierania głosu poza kolejnością. 

4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji 

lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Niestosującym się do uwag przewodniczący może 

odebrać głos, chyba że członkowie Zgromadzenia postanowią inaczej. 

5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już 

przemawiała, chyba że członkowie Zgromadzenia postanowią inaczej. 

6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach 

formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności 

dotyczące: 

a) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji, 

b) przerwania dyskusji, 

c) zamknięcia listy mówców, 

d) ograniczenia czasu przemówień, 

e) zarządzenia przerwy w obradach, 

f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków, 

g) uchylania zarządzeń przewodniczącego.  
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7. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: 

jeden za i jeden przeciw wnioskowi. 

8. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu mogą być 

składane na piśmie na ręce sekretarza Zgromadzenia Krajowego z podaniem imienia i nazwiska 

autora wniosku.  

§ 13 

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta przewodniczący poddaje wnioski 

pod głosowanie. Wnioski najdalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski 

wpłynęły, i ustala kolejność głosowania. 

3. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem. 

4. Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się po rozpatrzeniu 

sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej. 

Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się w stosunku do całego Zarządu. 

 

§ 14 

1. Głosowania odbywają się jawnie, z wyłączeniem wyborów do władz Towarzystwa, których 

zasady przeprowadzania określono w rozdziałach II i III. 

2. W uzasadnionych przypadkach każdy uczestnik Zgromadzenia może wnioskować 

o przeprowadzenie w określonej sprawie tajnego głosowania. Przyjęcie tej formy głosowania 

wymaga uchwały Zgromadzenia. 

 

§ 15 

1. Zgromadzenie Krajowe, zgodnie z postanowieniem § 25 statutu Towarzystwa, jest zdolne 

do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim przedstawicieli 

z zastrzeżeniem określonym w ust. 2. 

2. Uchwały w sprawach określonych w § 22 p. 7 i 10 Statutu (tj. dotyczących zmian Statutu 

i rozwiązania Towarzystwa), o ile nie zostały wprowadzone do porządku obrad w terminach i w 

sposób określony w § 24 Statutu, mogą być podejmowane wyłącznie przy obecności quorum, 

czyli co najmniej połowie liczby uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa 

obecnych na Zgromadzeniu i reprezentowanych przez przedstawicieli.  

3.  Uchwały podejmowane są przy obecności quorum zwykłą większością głosów, a w razie braku 

quorum - bezwzględną większością głosów. Uchwały o nadaniu członkostwa honorowego 

wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów. 

4. Przy obliczaniu wymaganej zwykłej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się 

tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Przy obliczaniu wymaganej bezwzględnej 

i kwalifikowanej większości głosów uwzględnia się ogłoszoną w uchwale o prawomocności 

Zgromadzenia liczbę zarejestrowanych osób uprawnionych do głosowania obecnych 

na Zgromadzeniu i reprezentowanych przez przedstawicieli. Wyniki głosowania jawnego 
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ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia Krajowego, a tajnego - przewodniczący komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej. 

 

 

II.  WYBORY DO ZARZĄDU TOWARZYSTWA 

 

§ 17 

 

1. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

2. Kandydować mogą wyłącznie osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi, honorowymi lub 

wspierającymi Towarzystwa. 

3. Kandydatów można zgłaszać podczas Zgromadzenia Krajowego zarówno spośród osób 

znajdujących się fizycznie na sali obrad, jak i osób uczestniczących zdalnie oraz członków 

TEW niebiorących udziału w Zgromadzeniu, pod warunkiem wyrażenia przez nich pisemnej 

(mailowej) zgody na kandydowanie i dostarczenie jej do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 

przed sporządzeniem listy wyborczej. 

4. Kandydatów można zgłaszać również drogą pisemną lub e-mail na adres biura TEW najpóźniej 

na 3 dni przed Zgromadzeniem (limitująca data wpływu). Biuro jest zobowiązane 

poinformować o tym zgłoszonego kandydata niezwłocznie. 

5. Kandydaci do Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych zgłoszeni do Biura TEW przed 

Zgromadzeniem Krajowym wyrażają pisemną zgodę na kandydowanie , którą należy złożyć do 

biura TEW najpóźniej na 2 dni przed Zgromadzeniem. Wyrażenie zgody za pomocą poczty 

elektronicznej traktuje się jako zgodę wyrażoną pisemnie. 

 

§ 18 

1. Biuro TEW przekazuje do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej listę zgłoszonych kandydatów. Lista 

powinna zawierać: 

 - imię i nazwisko kandydata, miejsce pracy i zajmowane stanowisko 

 - imię i nazwisko zgłaszającego 

2.  Do listy kandydatów należy dołączyć otrzymane zgłoszenia oraz zgody kandydatów. 

§ 19 

1. Wybory do Zarządu przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są 

nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym. Przez uczestników zdalnych głosy są 

oddawane przy użyciu usługi Formularza Google. Treść formularza do głosowania powinna być 

zgodna z kartą wyborczą. 

2. Głosujący zakreśla krzyżyki w polach przy nazwiskach wybranych kandydatów. Liczba 

zakreślonych pól nie może być większa niż piętnaście. Głosowanie odbywa się przez złożenie 

kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Głos jest ważny, jeżeli 

ostał oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba zaznaczonych kandydatów do Zarządu jest nie 

większa niż piętnaście.  
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§ 20 

1.  Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – 

Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. 

2.  Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali zwykłą większość 

(50%+1) ważnie oddanych głosów. 

3.  Jeżeli w I turze wymaganą większość otrzymało więcej niż 15 osób – do Zarządu wchodzi 15 

osób z największą ilością głosów. 

 

§ 21 

1. Jeżeli w wyniku I tury wyborów wymaganą zwykłą większość głosów uzyska mniej niż pięciu 

kandydatów, na brakujące miejsca w Zarządzie przeprowadza się II turę wyborów, wybierając 

spośród tych kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej ilości głosów. 

2. W II turze na wakujące miejsce wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

W przypadku równej ilości głosów pomiędzy kandydatami wchodzącymi do Zarządu 

przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi osobami. 

3. Głos w II turze jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba 

zaznaczonych kandydatów do Zarządu jest mniejsza lub równa ilości miejsc brakujących do 

pięciu. 

 

§ 22 

Nowo wybrany Zarząd wybiera spośród swego składu w tajnym głosowaniu prezesa, wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika. 

 

 

III. WYBORY DO KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 

 

§ 23 

1. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. 

2. Kandydować mogą wyłącznie osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi, honorowymi lub 

wspierającymi Towarzystwa. 

3. Kandydatów można zgłaszać podczas Zgromadzenia Krajowego zarówno spośród osób 

znajdujących się fizycznie na sali obrad. Kandydatów można zgłaszać również drogą pisemną 

lub e-mail na adres biura TEW najpóźniej na 3 dni przed Zgromadzeniem (limitująca data 

wpływu). Biuro jest zobowiązane poinformować o tym zgłoszonego kandydata niezwłocznie. 

4. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zgłoszeni do Biura TEW przed 

Zgromadzeniem Krajowym wyrażają pisemną zgodę na kandydowanie , którą należy złożyć 

do biura TEW najpóźniej na 2 dni przed Zgromadzeniem. Wyrażenie zgody za pomocą poczty 

elektronicznej traktuje się jako zgodę wyrażoną pisemnie. 
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§ 24 

1. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przeprowadza się przy pomocy karty 

wyborczej, na której umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym. 

2. Listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego znajdują się na oddzielnych 

kartach wyborczych. 

3. Głosujący zakreśla krzyżyki w polach przy nazwiskach wybranych kandydatów. Maksymalna 

liczba zakreślonych pól nie może być większa niż liczba osób, jaka ma być wybrana do Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (po trzy).  

4. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej.  

5. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba zaznaczonych 

kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jest mniejsza lub równa liczbie trzy 

głosy na członków Komisji Rewizyjnej i trzy głosy na członków Sądu Koleżeńskiego.  

6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – 

Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. 

7. Do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów 

otrzymali zwykłą większość ważnie oddanych głosów. 

8. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów 

i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Komisji 

Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami wg 

wyżej wymienionych zasad. 

 

§ 25 

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 26 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium 

Zgromadzenia Krajowego zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania oraz 

postanowieniami Statutu Towarzystwa. 

 

§ 27 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza 

zamknięcie obrad Zgromadzenia Krajowego. 
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§ 28 

1. Z obrad Zgromadzenia Krajowego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 

i sekretarz Zgromadzenia Krajowego. 

2. Protokół Zgromadzenia Krajowego powinien zawierać: 

Datę, porządek obrad, skład Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone 

do protokołu, treść wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów. 

Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw. Teksty podjętych 

uchwał oraz lista obecności stanowią załączniki do protokołu. 
 


