
REGULAMIN ZGROMADZENIA 
 

Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Klubowych  
Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego 

w dniu 28.09.2019 
 

§ 1 
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW KLUBÓW 

PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO obraduje w dniu 28.09.2019 w 
Ustrzykach Dolnych na podstawie Statutu POZN oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu POZN z dnia 18.04. 
2019 r. Pierwszy termin rozpoczęcia obrad  28.09.2019  godz. o 11:00, drugi termin godz. 11:30,  miejsce 
obrad: sala Hali Sportowej przy SP Nr 2 - NSS w Ustrzykach Dolnych 

§ 2 
Sposób prowadzenia obrad określa regulamin i porządek obrad uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie  
Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów na wniosek ustępującego Zarządu. 

§ 3 
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział : 

- z głosem decydującym delegaci  
- z głosem doradczym zaproszeni goście 

§ 4 
Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał: 

1. W pierwszym terminie przy obecności ½ uprawnionych do głosowania. 
2. W drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania. 
3. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, oddzielnie na stanowisko Prezesa 

Zarządu, na członków Zarządu oraz na członków Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów – 
delegatów na Walne Zgromadzenie.  

4. Wyboru Zarządu dokonuje się w liczbie 7 członków łącznie, przy czym ilość ta uwzględnia również 
Prezesa, który wybierany jest oddzielnie (jako pierwszy członek Zarządu).  

5. Wyboru Komisji rewizyjnej dokonuje się w liczbie 3 członków.  
6. Kandydatów do władz POZN mają prawo zgłaszać wszyscy delegaci Klubów biorący udział w 

zgromadzeniu. 
7. Osoba zgłaszająca kandydata na Prezesa, dla poparcia swojego wniosku, powinna złożyć 

stosowną rekomendację. 
8. Osoba zaproponowana do składu władz POZN musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
9. Głosowanie tajne do władz Związku odbywa się poprzez postawienie znaku    („X”, „+” lub innych 

przecinających się linii w kratce) na karcie do głosowania z lewej strony obok nazwiska i imienia 
kandydata, któremu delegat udziela poparcia przy: 
a) wyborze Prezesa (pierwszego członka Zarządu) – należy postawić tylko 1 znak X 
b) wyborze pozostałych członków Zarządu – należy postawić 6 lub mniej znaków X 
c) Komisji Rewizyjnej – należy postawić 3 lub mniej znaków X   
d) postawienie większej ilości znaków X lub nie postawienie żadnego powoduje nieważność głosu 

(dot. § 4, pkt 4. a, b, c). 
e) ukonstytuowanie się władz następuję na pierwszym swym posiedzeniu 

10. Bierne prawo wyborcze do władz Związku przysługuje również delegatom nieobecnym na Walnym 
Zgromadzeniu jeśli wyrazili oni zgodę na kandydowanie w formie pisemnej, przekazanej 
Przewodniczącemu Zgromadzenia celem dołączenia do protokołu. 

§ 5 
Do kierowania obradami Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników:. 



- Przewodniczącego  
- Wiceprzewodniczącego 
- Sekretarza 

Ww. stanowią Prezydium Walnego Zgromadzenia, czuwają nad zgodnością toku obrad z 
postanowieniami statutu POZN, porządkiem obrad i niniejszego regulaminu. 

§ 6 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Nie dotyczy wyboru władz Związku. 

 
§ 7 

Każdy delegat głosuje we własnym imieniu. 
§ 8 

Przewodniczący obrad: 
- prowadzi obrady i czuwa nad ich przebiegiem, 
- udziela głosu w dyskusji, 
- proponuje kandydatury na członków komisji Walnego Zgromadzenia, 
- stwierdza uchwalenie wniosków i uchwał.  
- Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością: 

a) Gościom Walnego Zgromadzenia, reprezentantom władz i stowarzyszeń, 
b) w sprawach formalnych, 
c) członkom ustępujących władz w celu udzielenia wyjaśnień. 

 

Sekretarz obrad: 
a) wybiera sposób protokołowania obrad, 
b) prowadzi listę osób zabierających głos w dyskusji, 
c) odpowiada za skompletowaniem materiałów Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 9 
Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru (w głosowaniu jawnym – zwykłą 

większością głosów) spośród Delegatów następujące Komisje: 

1. Mandatową – w liczbie 3 osób. Komisja stwierdza czy Zjazd jest prawomocny do podejmowania 
uchwał. 

2. Wyborczą – w liczbie 3 osób. Zadaniem Komisji Wyborczej jest zebranie propozycji personalnych 
kandydatów na Prezesa,  do Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. 

3. Skrutacyjną w liczbie 3 osób. Zadaniem komisji jest przygotowanie techniczne wyborów, ich 
przeprowadzenie i ogłoszenie wyników. 

4. Uchwał i Wniosków – w liczbie 3 osób. Zadaniem jest zebranie, a następnie zredagowanie 
zgłoszonych podczas obrad wniosków i propozycji uchwał. 

5. Statutową – w liczbie 3 osób. Zadaniem jest zebranie, a następnie zredagowanie zgłoszonych 
podczas obrad wniosków i propozycji zmian w statucie. 
 

 
§ 10 

Komisje Walnego Zgromadzenia wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Swoje 
sprawozdanie opracowują na piśmie i przedkładają do aprobaty Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

§ 11 
Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący. 



§ 12 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. 

§ 13 
Niniejszy regulamin staje się obowiązujący z chwilą uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie  

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów POZN. 

 
 

 


