
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia  

Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce 

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce 

(par. 30 Statutu). 

2. Walne Zgromadzenie Kolegium zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd  Kolegium 

(par. 32 i 33). 

3. W Walnym Zgromadzeniu Kolegium biorą udział wszyscy członkowie Kolegium (par. 31 

Statutu). 

4. Zarząd Kolegium jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków Kolegium o miejscu, 

terminie, proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia  najpóźniej na 30 dni 

przed planowanym terminem. 

5. Stosownie do par. 34 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.: 

• wytyczanie strategii rozwoju oraz głównych kierunków działalności merytorycznej i 

finansowej Kolegium, 

• rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

Komisji i Grup Roboczych Kolegium, 

• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności gospodarczej Kolegium, 

• rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium po 

upływie kadencji, 

• zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych oraz uchwalanie wysokości składki 

członkowskiej, 

• podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutu, 

• zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych Kolegium, 

• podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Kolegium, 

• ostateczne zatwierdzanie wyników wyborów do Zarządu Kolegium i Komisji Rewizyjnej 

oraz Ciał Doradczych Kolegium, przeprowadzanych drogą korespondencyjną. 

6. Walne Zgromadzenie Kolegium obraduje prawomocnie przy obecności co najmniej 

połowy członków Kolegium w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 

wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - bez względu na liczbę uczestników. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. Uchwały w sprawie zmian Statutu wymagają większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

7. Walne Zgromadzenie Kolegium obraduje w oparciu o uchwalony regulamin 

i przyjęty porządek obrad. 

8. Walne Zgromadzenie Kolegium otwiera i prowadzi Prezes Kolegium. 

9. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez 2 protokolantów (jeden  

powołany z grona uczestników obrad). 



10. Po sprawozdaniach urzędujących Władz Kolegium, urzędujący Przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej przedstawia wyniki przeprowadzonych drogą korespondencyjną 

wyborów nowych Władz Kolegium. Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza wyniki 

wyborów. 

11. Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmuje następujące uchwały: 

 

• w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi (co jest równoznaczne 

z przyjęciem sprawozdań), 

• w sprawie zatwierdzenia bilansów finansowych za cały okres sprawozdawczy, 

czyli 4 ostatnie lata działalności Kolegium, 

• jeśli w dyskusji dojdzie do sformułowań propozycji innych uchwał, zostają one 

poddane pod głosowanie. 

13. Dokumentację obrad Walnego Zgromadzenia stanowią: 

• Protokół - zawierający datę, miejsce obrad. Liczbę uczestników, porządek  

obrad, nazwiska referentów i treść ich wystąpień, przebieg dyskusji z podaniem 

nazwisk dyskutantów oraz spraw przez nich poruszanych, wnioski i sprzeciwy, 

podjęte uchwały, wyniki głosowań z podaniem liczby „za”, „przeciw” i 

„wstrzymujących się”. 

• Załącznikami protokołu są pełne teksty sprawozdań i materiałów przygotowanych na 

Walne Zgromadzenie, podjęte i zatwierdzone głosowaniem uchwały w pełnym 

brzmieniu, lista obecności. 

• Protokół podpisują Prezes, Sekretarz i protokolanci. 


