
 

Uchwała nr 48/2016 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 29.09.2016 r. 

 

w sprawie: uchwalenia ordynacji wyborczej dla kół Okręgu PZW w Katowicach                  

na lata 2017÷2020 

   

 

Na podstawie  § 46 pkt  4 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. w oparciu o  uchwałę nr 152 ZG 

PZW z dnia  17.09.2016 r. w sprawie Ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

 

 Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

 

§ 1 

 

Ordynację wyborczą do władz i organów kół Okręgu w kampanii sprawozdawczo-wyborczej 

2017 roku stanowiącą załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

  

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Organizacyjnej i Dyrektorowi biura ZO. 

 

             § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

        Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych                                                Prezes ZO 

 

 

        Janusz Olszewski                                                       Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      Załącznik do Uchwały nr 48/2016 

        Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

               z dnia 29.09.2016 r. 

 

„ORDYNACJA WYBORCZA KÓŁ” 

OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH 

 

• KADENCJA na lata 2017 ÷ 2020  

 

1. Wybory do władz i organów w kołach muszą się odbywać na Walnym Zgromadzeniu 

Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła wg aktualnie obowiązującego Statutu 

Polskiego Związku Wędkarskiego, uchwalonego na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe 

Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października 2007 r. oraz zgodnie       

z Regulaminem Organizacyjnym Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia                         

26 października 2002 roku. 

1.1. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Członek traci 

bierne prawo wyborcze w następujących przypadkach: 

- jeśli jest członkiem innej organizacji wędkarskiej, 

- jeśli nie otrzyma absolutorium będąc we władzach ustępującego zarządu, 

- jeśli został ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu  Koleżeńskiego karą określoną               

w  ust 2 pkt 2-5 Statutu PZW lub prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego, traci 

prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku i nie może być do nich 

wybierany do czasu zatarcia kary, 

 - jeśli zmienił przynależność do koła po wyborach do władz i organów macierzystego koła, 

nie może wówczas w tej samej kampanii wyborczej uczestniczyć w wyborach do władz   i 

organów nowego koła, 

1.2. Kadencja władz i organów Związku trwa 4 lata. 

1.3. Po upływie kadencji władz podlega ona ocenie poprzez udzielenie w głosowaniu jawnym 

absolutorium Zarządowi Koła. 

2. Walne Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze muszą się odbyć do 31 stycznia 2017 

roku. 

 Zarządy kół zobowiązane są poinformować biuro Zarządu Okręgu na 21 dni przed 

terminem WZSW jednak nie później niż  do 30 listopada 2016 roku. 

3. Wyboru prezesa Koła dokonuje Walne Zgromadzenie w sposób bezpośredni                               

w  głosowaniu   tajnym, chyba że większość członków Walnego Zgromadzenia opowie się 

za głosowaniem  jawnym. 



 

3.1. W przypadku zgłoszenia tylko 1 kandydata, który nie uzyskał 50% +1 ważnych głosów 

należy zgłosić następnego nowego kandydata(ów) na prezesa. 

3.2.  Prezesem  zostaje kandydat, który uzyska najwięcej głosów jednak nie mniej niż 50 % + 1         

ważnych głosów. 

3.3. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyboru w pierwszej  turze, do drugiej tury przechodzą 

dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. 

3.4.  Jeśli na drugim miejscu w pierwszej turze znajdzie się dwóch lub trzech kandydatów           

z równą liczbą głosów należy wśród nich przeprowadzić dodatkowe wybory. Kandydat        

z największą liczbą głosów przechodzi do drugiej tury (wraz z kandydatem, który               

w pierwszej turze uzyskał najwięcej głosów). 

3.5. Wybranym Prezesem, w drugiej turze głosowania, zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą         

większość głosów. 

3.6. Kandydat, który nie został wybrany w drugiej turze  na funkcję Prezesa, po wyrażeniu  

zgody  zostaje włączony na listę  kandydatów do Zarządu Koła. 

3.7. Pozostali kandydaci mogą  kandydować do władz i organów koła jeśli zostaną zgłoszeni           

przez Komisję Wyborczą, lub z sali.                      

4.  Wybory do władz i organów koła oraz delegatów na Zjazd Okręgowy dokonuje Walne         

Zgromadzenie w sposób  bezpośredni w  głosowaniu tajnym, chyba że większość 

członków Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym. 

4.1. Warunkiem wyboru na funkcje delegata jest pełnienie funkcji statutowych we władzach 

lub organach PZW przez okres nie krótszy niż 5 lat za wyjątkiem nowopowołanych kół. 

4.2.  Do władz i organów koła oraz na delegatów zastają wybrani  kandydaci z największą 

liczbą  głosów.  

4.3. W przypadku jeśli kandydaci do władz i organów Koła  oraz na delegatów  uzyskali równą   

liczbę głosów na  końcowym miejscu ustalonej liczby członków władz, organów lub 

delegatów należy  przeprowadzić wybory uzupełniające. 

4.4.  Wybory delegatów i zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów: 

        -  każde koło o liczbie do 400 członków wybiera jednego delegata i jego zastępcę. 

  -  koła o liczbie członków od 401 i więcej wybierają delegatów na następującej zasadzie: 

Początek każdej następnej wielokrotności tej liczby członków upoważnia Walne Zgromadzenie 

do wyboru kolejnego delegata i jego zastępcę (np. 401 – 2 delegatów, 801 – 3 delegatów, 1201 

– 4 delegatów, itd.). 

4.5. Kandydat musi wyrazić wolę kandydowania osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej      

nieobecności przesłać do Zgromadzenia deklarację na piśmie. 

4.6. Mandat delegata na Zjazd Okręgowy zachowuje ważność w okresie kadencji między 

zjazdami.  Jest ważny w przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu o likwidacji 



 

koła lub połączeniu kół, bądź przeniesienia się delegata do innego koła w macierzystym 

okręgu. 

4.7. Mandat delegata wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, ukarania przez Sąd 

Powszechny prawomocnym wyrokiem przez, Sąd Koleżeński prawomocnym orzeczeniem 

(za wyjątkiem kary upomnienia), nieterminowego opłacenia składki w okresie kadencji  

oraz w przypadku śmierci. Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata. 

4.8.  Do  zastosowania  postanowień  zawartych w punkcie 4.4. bierze się pod uwagę liczbę  

członków  w  kole  w dniu  30 września 2016 roku, na podstawie wykazu sporządzonego 

przez dział finansowy biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego                   

w Katowicach. 

5.  Dokumentacja odbytego zebrania powinna być dostarczona do biura Zarządu Okręgu 

najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty odbycia zgromadzenia. 

 Dokumentację tę stanowią: 

 - protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia 

 - protokół Komisji uchwał i wniosków wraz z pełną treścią podjętych uchwał, 

         

       -   wyniki głosowania oraz wykaz wybranych władz i organów koła, 

     

 - ankiety delegatów i zastępców delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. 

6. Delegaci oraz członkowie walnego zgromadzenia członków koła mają prawo zgłoszenia 

protestu na piśmie co do prawidłowości przeprowadzonego wyboru na ręce 

przewodniczącego walnego zgromadzenia członków koła – nie później niż do zakończenia 

walnego zgromadzenia członków koła. Protest w takim przypadku rozstrzygany jest przez 

WZCK. Wobec nieprawidłowości zgłoszonych po zamknięciu WZCK stanowisko zajmuje 

zarząd wyższego szczebla. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ordynacji mają zastosowanie postanowienia 

statutu PZW. 

 

  

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


