
PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPRAWOZDAWCZO KOŁA PZW Nr 1 W BIEDRUSKU ZA ROK 2019 

 

Część I – część organizacyjna I 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia (WZ). 

a. Sprawdzenie kworum 

i. Zebranie w I terminie – sprawdzenia dokonuje się na podstawie listy 

obecności, w przypadku braku kworum Pełnomocnik ZO oświadcza iż 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w II terminie.    

ii. Zebranie w II terminie odbywa się bez względu na liczbę osób. 

b. Sprawdzenie czy zawiadomienia o Zgromadzeniu zostało podane do 

wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem (21 dni). 

2. Wybór przewodniczącego WZ i sekretarza. 

a. Kandydatów proponuje Pełnomocnik ZO. 

b. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 

c. Po wyborze Pełnomocnik przekazuje prowadzenie WZ przewodniczącemu. 

Część II – część organizacyjna II 

1. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad. 

a. Projekty porządku i regulaminu obrad przygotowane przez Pełnomocnika ZO 

zostają przedstawione przez Przewodniczącego WZ 

b. Projekty są zatwierdzane przez WZ głosowaniu jawnym. 

2. Wybory komisji. 

a. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. 

b. Wybierane komisje muszą być w składzie minimum 3-osobowym. 

c. Wybór komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków.  

d. Komisje konstytuują się samodzielnie i przystępują do prac zgodnie z 

zadaniami. 

Część III – sprawozdawcza 

1. Przedstawienie sprawozdań z działalności władz i organów Koła. 

a. Pełnomocnika ZO z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowej Koła 

b. Komisji Rewizyjnej Koła 

c. Sądu Koleżeńskiego Koła 

2. Dyskusja dotycząca wyłącznie sprawozdań. 

3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań. 

a. Uchwała o przyjęciu sprawozdań podejmowana jest w głosowaniu jawnym. 

Część IV – Plan działania na nowy rok 

1. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz planu działania koła na kolejny rok. 

a. Plan działania i preliminarz przygotowuje Pełnomocnik ZO. 

b. Wnioski WZ i dyskusja w sprawie planu działania koła i preliminarza 

budżetowego. 

c. Głosowanie nad przyjęciem planu działania i preliminarza budżetowego 

odbywa się w sposób jawny. 

2. Sprawy różne. 

a. Wnioski WZ niezwiązane z planem działania Koła. 

b. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w trybie jawnym. 

 



 

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła : 

1. Zarząd Koła zobowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni do Biura ZO PZW w 

Poznaniu: 

a. Protokół z WZ 

b. Sprawozdania Pełnomocnika ZO, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej i 

inne o ile były wygłoszone. 

c. Listę obecności 

d. Protokoły Komisji Mandatowej, i Uchwał i Wniosków 

e. Treść podjętych uchwały 

f. Uzasadnione wnioski skierowane do Zarządu Okręgu 

2. Protokół powinien zawierać w swojej treści wyniki głosowania w wyborach i nad 

podejmowanymi uchwałami oraz zawierać informacje o przebiegu zgromadzenia w 

tym zgłoszone w trakcie dyskusji wnioski i uwagi. 

 

  



PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

KOŁA PZW Nr 1 W BIEDRUSKU ZWOŁANEGO CELEM WYBORU 

PREZESA I WŁADZ KOŁA 

 

 

Część I – część organizacyjna I 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ). 

a. Sprawdzenie kworum 

i. Zebranie w I terminie – sprawdzenia dokonuje się na podstawie listy 

obecności, w przypadku braku kworum Pełnomocnik ZO oświadcza iż 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w II terminie.    

ii. Zebranie w II terminie odbywa się bez względu na liczbę osób. 

b. Sprawdzenie czy zawiadomienia o Zgromadzeniu zostały wysłane z 

odpowiednim wyprzedzeniem (21 dni). 

2. Wybór przewodniczącego NWZ i sekretarza. 

a. Kandydatów proponuje Pełnomocnik ZO. 

b. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. 

c. Po wyborze Pełnomocnik ZO przekazuje prowadzenie NWZ 

przewodniczącemu. 

Część II – część organizacyjna II 

1. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad. 

a. Projekty porządku i regulaminu obrad przygotowane przez Pełnomocnika ZO 

zostają przedstawione przez Przewodniczącego NWZ 

b. Projekty są zatwierdzane przez NWZ w głosowaniu jawnym. 

2. Wybory komisji. 

a. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. 

b. Wybierane komisje muszą być w składzie minimum 3-osobowym. 

c. Wybieramy komisję mandatowo-wyborczą oraz skrutacyjną 

d. Komisje konstytuują się samodzielnie i przystępują do prac zgodnie z 

zadaniami. 

Część IIII – wyborcza 

 

1. Skład liczbowy władz koła zgodny z Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Koła z 2016 r. 

2. Ustalenie listy kandydatów do władz koła. 

a. Listę przedstawia przewodniczący komisji wyborczej. 

b. Uczestnicy NWZ mogą zgłosić inne kandydatury w liczbie nie przekraczającej 

20% ustalonego stanu. 

c. Po zamknięciu listy, komisja wyborcza przekazuje kandydatów 

uporządkowanych alfabetycznie komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia 

głosowania. 

d. Wyboru władz i organów koła oraz delegatów dokonuje się w głosowaniu 

tajnym chyba, że NWZ opowie się za głosowaniem jawnym lub liczba 

kandydatów będzie większa niż liczba miejsc do obsadzenia.  

e. Osoby będące w komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz i 

organów Koła. 



3. Głosowanie  

a. W pierwszym głosowaniu wybieramy prezesa. Kandydat na prezesa, który nie 

zostanie wybrany, o ile wyrazi zgodę, może zostać włączony na listę 

kandydatów do władz Koła. 

b. W drugim głosowaniu wybieramy pozostałe władze koła. Nie wybieramy 

personalnie kto jaką funkcję obejmie w zarządzie koła. Zarząd na wniosek 

prezesa koła na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się nie później 

niż  7 dni po NWZ wybiera spośród siebie wiceprezesów, sekretarza, 

skarbnika, gospodarza, itd.  

Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła : 

1. Należy dostarczyć do Biura ZO: 

a. Protokół z NWZ 

b. Listę obecności 

c. Protokoły Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej wraz z załacznikami 

d. Treść podjętych uchwały 

e. Wykaz władz Koła 

2. Kompletna dokumentacja wymieniona w pkt. 1 powinna zostać dostarczona do Biura 

Zarządu Okręgu w ciągu 14 dni od daty odbycia NWZ. 

 

 


