
Załącznik do Uchwały nr 1
Wielkiej Ławy z dnia 29.04.2005 r.

Regulamin Obrad 
Wielkiej Ławy Brackiej

Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

§ 1.
1. Obrady Wielkiej Ławy odbywają się w oparciu o przepisy Ustawy „prawo o stowarzyszeniach”,

Statutu Bractwa oraz niniejszego Regulaminu.
2. Wielka Ława jest  najwyższą władzą Bractwa,  w czasie trwania której inne  organy Bractwa

zawieszają działalność.
3. Wielką Ławę tworzą Członkowie Bractwa nabywający swe prawa w oparciu o  § 18 Statutu

Bractwa.
4. W  Wielkiej  Ławie  mogą  uczestniczyć  z  głosem  doradczym  Członkowie  Wspierający,

Członkowie Honorowi i zaproszeni Goście.
5. Wielka Ława zdolna jest do podejmowania Uchwał zgodnie z § 25 Statutu Bractwa.

§ 2.
1. Wielką  Ławę  zwołuje  Zarząd  Bractwa,  lub  inny  Organ  Bractwa  zgodnie  z  ustaleniami

§ 25 Statutu Bractwa.
2. Zawiadomienie  o  zwołaniu  Wielkiej  Ławy  winno  być  sporządzone  na  piśmie,  zawierać

proponowany Porządek Obrad i doręczone Członkom Bractwa na 14 dni przed terminem obrad.
3. Wielka  Ława  obraduje  według  przyjętego  Porządku  Obrad  z  uwzględnieniem  wniosków

o poszerzenie Porządku Obrad przyjętych przed jego zatwierdzeniem. 
4. Materiały przygotowane pod obrady  przez Organy Bractwa winny być wyłożone do wglądu

Członkom Bractwa na 7 dni przed terminem obrad.
5. Uchwały  Wielkiej  Ławy  mogą  być  podejmowane  tylko  w  sprawach  objętych  Porządkiem

Obrad.
6. Wielka Ława może w trakcie obrad zmienić kolejność poszczególnych punktów oraz poszerzyć

zakres spraw w punkcie „wolne wnioski”.
7. W punkcie „wolne wnioski” nie mogą być podejmowane wiążące Uchwały.

§ 3.
1. Obrady Wielkiej Ławy otwiera Członek Senior Bractwa doprowadzając do wyboru spośród

obecnych Członków Bractwa Przewodniczącego Obrad.
2. Przewodniczący spośród obecnych Członków Bractwa prowadzi do  wyboru i  zatwierdzenia

przez Wielką Ławę:
a) Sekretarza Obrad,
b) dwuosobowej Komisji Mandatowej lub trzyosobowej Komisji Mandatowo-Wyborczej,
c) dwuosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przewodniczący i Sekretarz Obrad tworzą Prezydium Wielkiej Ławy.
4. Zakres i  tryb działania Komisji z  pkt. 2  b)  i  c) określają  ich Regulaminy Pracy stanowiące

załącznik 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
5. Wielka Ława w miarę potrzeb może powołać inne komisje, które działać będą w trakcie obrad

oraz zmienić ustalony skład ilościowy w Komisjach.

§ 4.
1. Prezydium Obrad decyduje o  sposobie  prowadzenia  obrad i  sprawach formalnych zebrania,
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a w szczególności:
a) określania czasu i zasadności wystąpień,
b) zamykania list wystąpień oraz list zgłoszeń kandydatów,
c) trybu i sposobu przeprowadzania głosowań,
d) rozstrzygania sporów proceduralnych i interpretacji zapisów w Regulaminie Obrad,
e) zarządzania przerw w obradach.

2. Decyzje Prezydium mogą podlegać zatwierdzeniu przez Wielką Ławę w głosowaniu jawnym na
podstawie odpowiedniego wniosku uczestnika obrad.

3. Głosu  uczestnikom  Wielkiej  Ławy  udziela  Przewodniczący  Obrad  zgodnie  z  Porządkiem
Obrad, a w sprawach formalnych na podstawie zgłoszenia przez zainteresowanego.

4. Zgłoszenia do zabrania głosu dokonuje się pisemnie lub ustnie do Prezydium Obrad, podając
imię i nazwisko uczestnika obrad oraz temat wystąpienia.

5. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestnika Wielkiej Ławy Przewodniczący Obrad
może udzielić ostrzeżenia.

6. W sprawach rażących Wielka  Ława  na  wniosek  Przewodniczącego  Obrad  może uczestnika
obrad pozbawić prawa do dalszego udziału w obradach.

§ 5.
1. Ustalenia  ważności  obrad  dokonuje  Komisja  Mandatowa  na  podstawie  listy  obecności

porównanej z aktualnym wykazem Członków Bractwa.
2. Stwierdzenie  ważności  dokonuje  Przewodniczący  Komisji  Mandatowej  składając  protokół

z wyliczeniami do Prezydium Obrad.
3. Komisja Mandatowa przeprowadza także wynikłe w trakcie obrad głosowania tajne.

§ 6.
1. Głosowanie Uchwał i spraw formalnych odbywa się poprzez wyrażenie stanowiska za, przeciw

lub wstrzymaniem się od głosu w sposób jawny lub tajny.
2. W głosowaniach biorą udział jedynie obecni uprawnieni Członkowie Bractwa.
3. Każdy Członek bractwa ma jeden głos w każdej głosowanej sprawie.
4. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki z mandatem uczestnika Wielkiej Ławy

na odpowiednie zapytanie Przewodniczącego Obrad.
5. Głosowanie tajne odbywa sie  poprzez zaznaczenie odpowiedniego stanowiska na kartach do

głosowania opatrzonych pieczęcią Bractwa, rozdanych uprawnionym uczestnikom obrad przez
Komisję Mandatową i zebranych w sposób zapewniający anonimowość głosu.

6. Wypełnienie  kart  do  głosowania  w  sposób  niezgodny  z  podaną  informacja  powoduje
nieważność głosu i niezaliczenie go do wyników głosowania.

7. Podczas obliczania wymaganej większości głosów decyduje stosunek głosów za i przeciw na
ważnych kartach do głosowania.

8. Wyniki głosowań prowadzonych przez Prezydium Obrad oblicza Sekretarz Obrad, a ogłasza
Przewodniczący Obrad.

9. Wyniki  głosowań  prowadzonych  przez  Komisję  Mandatową  obliczają  członkowie  komisji,
a ogłasza Przewodniczący Komisji, składając protokół z kartami do Prezydium Obrad.

§ 7.
1. Wybory Zarządu, Hetmana i Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z § 25 Statutu Bractwa

spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
2. Kandydatów do Organów Bractwa zgłaszają Członkowie Bractwa.
3. Każdy członek Bractwa może zgłosić tylko jedną kandydaturę do poszczególnych organów.
4. Przewodniczący  Obrad  winien  każdorazowo  zwrócić  się  do  poszczególnych  kandydatów

o wyrażenie zgody na kandydowanie.
5. W przypadku nieobecności kandydata wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie.
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6. Zgłaszający kandydatów winni udzielić im odpowiedniej rekomendacji.
7. Nazwiska  kandydatów  Komisja  Mandatowo-Wyborcza  umieszcza  na  listach  z  których  po

zamknięciu  list  przepisywane  są  one  na  karty  do  głosowania  przez  członków  komisji  lub
głosujących.

8. Każdy uczestniczący w głosowaniu otrzymuje od Komisji Mandatowo-Wyborczej jedną kartę
do głosowania uwierzytelnioną pieczęcią Bractwa.

9. Liczba Kandydatów umieszczonych na listach i kartach nie może być mniejsza od liczby miejsc
mandatowych w danym organie.

10. Głosowanie odbywa się  w ten sposób, że spośród kandydatów do poszczególnych organów
umieszczonych na kartach wykreśla się kandydatów niepopieranych przez głosującego.

11. Po  zakończeniu  głosowania  karty  zbierają  członkowie  komisji  w  sposób  zapewniający
anonimowość głosu.

12. W głosowaniu tajnym jako głosy oddane oblicza się głosy ważne i nieważne, przy czym aby
głosowanie  było  ważne  liczba  głosów  ważnych  winna  być  wyższa  od  liczby  głosów
nieważnych.

13. Głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylu kandydatów ile jest miejsc
mandatowych lub mniej, lecz nie skreślono wszystkich.

14. Członkami  Zarządu  lub  Trybunału  zostają  te  osoby,  które  w  ramach  miejsc  mandatowych
uzyskały co najmniej 50% głosów ważnych.

15. W przypadku równej ilości głosów dla kilku kandydatów, a przekroczona jest liczba mandatów,
przeprowadza się wybory dodatkowe spośród tych kandydatów.

16. Jeżeli  liczba  osób wybranych do  poszczególnych organów Bractwa jest  mniejsza  od liczby
miejsc mandatowych, Wielka Ława dokonuje wyborów uzupełniających w ramach drugiej tury.

17. Do  organów Bractwa wchodzą  kandydaci na  nieobsadzone miejsca,  którzy w drugiej turze
wyborów  otrzymali  kolejno  największą  liczbę  oddanych  głosów  i  mieszcza  się  w  liczbie
mandatów przewidzianych dla danego organu.

18. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji mandatowo-Wyborczej składając protokół
i karty użyte do głosowania w zalakowanej kopercie do akt Bractwa.

§ 8.
1. Obrady Wielkiej Ławy sa protokołowane przez Sekretarza Obrad, a także za zgodą Wielkiej

Ławy rejestrowane audiowizualnie.
2. Protokół  winien  zawierać:  datę,  miejsce  obrad,  porządek  obrad,  listy  obecności  Członków

i  zaproszonych  gości,  pełny  tekst  wszystkich  podjętych  Uchwał  i  wniosków  oraz  do  nich
zgłoszone uwagi i zastrzeżenia, streszczenie wypowiedzi dyskutantów, tryb głosowań oraz ich
wyniki.

3. Protokół sporządzony winien być do dwóch  tygodni od daty zakończenia obrad.
4. Do protokołu dołącza się teksty wygłoszonych sprawozdań i referatów oraz protokoły komisji

wraz z załącznikami.
5. Protokół z obrad Wielkiej Ławy zatwierdza Przewodniczący Obrad.
6. Protokół Wielkiej Ławy wraz z załącznikami składa się do akt Bractwa.

§ 9.
Na żądanie uczestników Wielkiej Ławy protokół przedstawia się na następnej Wielkiej Ławie do
wiadomości i akceptacji.

Racibórz, dnia 29.04.2005 r.

Sekretarz Obrad      Przewodniczący Obrad

  Józef Podpora            Bogusław Zagrodnik
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