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PROJEKT 
 

Regulamin 

obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego  

Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego  

Rzeszów 15.10.2016. 

 
§  1 

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego 
odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez zarząd POZP. 
Do ważności zebrania wymagana jest obecność: 
w I terminie 2/3 uprawnionych do głosowania delegatów, 
w II terminie bez względu na liczbę delegatów obecnych. 
 

§  2 
 
W Walnym Zjeździe uczestniczą: 

1. Z głosem stanowiącym - delegaci wybrani przez Członków POZP posiadający 
upoważnienia, które zostaną zamienione na mandaty.  

2. Z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i Komisji Zarządu oraz zaproszeni 
goście. 

§  3 
Zjazd otwiera Prezes ustępującego Zarządu. 
 

§  4 
1. Obradami Walnego Zjazdu POZP kieruje prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, 

Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz. 
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy:   

- sprawnie, z obowiązującymi przepisami i przyjętym porządkiem dziennym 
kierowanie obradami, 

- udzielanie głosu, 
- poddawanie pod głosowanie zgłoszonych wniosków i uchwał, 
- wydawanie stosownych poleceń porządkowych, 
- zwoływanie pierwszego zebrania konstytuującego nowego Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej oraz ich przewodniczenie, 
- powierzenie swojej funkcji zastępcy na czas nieobecności na sali obrad, 
- odwołanie od decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Prezydium. 

 
§  5 

1. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. 
2. Zgłoszenia do dyskusji w formie pisemnej. 
3. Poza kolejnością jest udzielany głos w sprawach formalnych, do których należą: 

- ograniczenie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 
- sposób prowadzenia obrad lub głosowania, 
- zmiany porządku obrad, 
- zastrzeżenia do formalnego załatwienia spraw będących przedmiotem obrad, 
- ładu i porządku na sali obrad. 

 
§  6 

1. Wnioski nagłe podawane są do wiadomości niezwłocznie po ich zgłoszeniu. 
2. W dyskusji nad wnioskami nagłymi mogą brać udział tylko dwie osoby, jedna za wnioskiem 

i jedna przeciw. 
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3. Wnioski nagłe nie mogą dotyczyć zmian statutowych. 
 

§  7 
Poza kolejnością udzielany jest głos Prezesowi Zarządu oraz innym osobom w celu złożenia 
wyjaśnień. 
 

§  8 
1. Wnioski i projekty uchwał Przewodniczący poddaje pod głosowanie, które odbywa się 

w sposób jawny. 
2. Wnioski lub uchwała zostaje przyjęta, jeżeli uzyskają zwykłą większość głosów. 
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący. 

 
§  9 

Dla sprawnego prowadzenia obrad wybierane są Komisje Zjazdowe: 
1. Mandatowa   -    3 osoby 
2. Wyborcza  - 3 osoby 
3. Skrutacyjna  - 3 osoby   
4. Uchwał i Wniosków -    3 osoby                        

 
§  10 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna. 
2. Walny Zjazd wybiera:  

- prezesa 
- do Zarządu   3 osoby 
- do Komisji Rewizyjnej  3 osoby. 

3. Ponadto w skład Zarządu wchodzą wybrani w innym trybie Przewodniczący Kolegium 
Sędziów, Przewodniczący Komisji Skoków do Wody, Przewodniczący Rady Trenerów. 

4. Delegaci mają prawo zgłosić nieograniczoną liczbę kandydatów do Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej z tym, że każdy delegat może zgłosić tylko jedną osobę. 

5. Każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na umieszczenie jego nazwiska na liście 
wyborczej. Zgoda kandydata nieobecnego musi być wyrażona na piśmie. 

6. Po zamknięciu i przyjęciu przez Walny Zjazd listy wyborczej, nazwiska na kartach do 
głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym. 

7. Głosowanie odbywa się w sposób tajny przez skreślanie. 
8. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawionych zostanie więcej nazwisk 

niż ustalona maksymalnie liczba członków danej władzy / Zarząd 3 osoby, Komisja 
Rewizyjna 3 osoby/. 

9. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i na tej podstawie ogłasza wyniki wyborów sporządzając 
protokół i dołączając karty do głosowania. 

10. Wybrane do władz są te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. 
11. W przypadku, gdy dwu lub więcej ostatnich kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, 

należy powtórzyć głosowanie tylko w stosunku do tych osób. 
 

§  11 
Z przebiegu Walnego Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz. 
 

§  12 
Protokół z dokumentami Walnego Zjazdu przechowywany jest w aktach Podkarpackiego 
Okręgowego Związku Pływackiego. 
 

§  13 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący zamyka obrady 
Walnego Zjazdu. 
 


