
Uchwała Nr  163/XXXI/Z/20
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku

z dnia 09 czerwca 2020 roku

w  sprawie  wprowadzenia  możliwości  głosowania  uchwał  Prezydium  ZO  oraz  Zarządu
Okręgu PZW w Białymstoku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 10 Ustawy o stowarzyszeniach z dn. 28.04.2020r. oraz na podstawie § 47 pkt 10
Statutu PZW z dn. 15.03.2017r. , Zarząd Okręgu PZW w Białymstoku uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza  się  możliwość  głosowania  uchwał  Prezydium  ZO  oraz  Zarządu  Okręgu  PZW  
w Białymstoku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 Wiceprezes ZO PZW                                                                Prezes ZO PZW

   Sławomir Nadolny                                                               Dariusz Dziemianowicz



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 163/XXXI/Z/20

ZO PZW w Białymstoku z dn. 09.06.2020r.

REGULAMIN
GŁOSOWAŃ ELEKTRONICZNYCH OKRĘGU PZW W BIAŁYMSTOKU

§ 1
Regulamin  Głosowań  Elektronicznych  określa  zasady  głosowań  przy  użyciu  technik  łączności
elektronicznej, z wyjątkiem spraw osobowych.
 

§ 2
Głosowanie  elektroniczne  może  być  zarządzone  w  sprawach  pilnych,  które  nie  mogą  czekać  
na  rozstrzygnięcie  do  kolejnego  posiedzenia  Zarządu  Okręgu  lub  Prezydium  ZO  PZW  
w Białymstoku.

§ 3
Głosowanie ma charakter jawny.

§ 4
1.  Głosowanie  elektroniczne  zarządza  Prezes  Zarządu  Okręgu  lub  upoważniony  przez  niego
członek  Prezydium,  zwany  dalej  Prowadzącym  głosowanie  –  przesyłając  członkom  Zarządu
Okręgu  projekt  uchwały  oraz  udzielając  im 3-dniowego  terminu  na  zgłaszanie  uwag  do treści
projektu uchwały.  
 
2. Uwagi do projektu uchwały zgłoszone po upływie terminu, wskazanego w ust. 1, nie będą przez
Prowadzącego  głosowanie  rozpatrywane.  Zgłoszone  uwagi  Prowadzący  głosowanie  przesyła
pozostałym członkom  Zarządu  Okręgu  i  uwagi  te  uwzględnia  –  odpowiednio  zmieniając  treść
projektu uchwały lub odmawia ich uwzględnienia, informując o swojej decyzji członków Zarządu
Okręgu nie później niż w terminie 3 dni od upływu terminu określonego w ust. 1.    

§ 5
Termin głosowania Prowadzący głosowanie ustala według swego uznania – po wyczerpaniu trybu
postepowania określonego w § 4 – informując o nim członków Zarządu Okręgu.

§ 6
1. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie przez głosującego pod tekstem projektu uchwały
słów: „głosuję za podjęciem uchwały” lub „ głosuję przeciwko podjęciu uchwały” lub „wstrzymuję
się od głosu”. Treść uchwały wraz ze stwierdzeniem sposobu głosowania przesyłana jest w dniu
głosowania Prowadzącemu głosowanie. 

2. Głosowanie nad projektem uchwały odbywa się tylko jeden raz. Zmiana oddanego głosu oraz
jakiekolwiek uwagi głosującego co do motywów określonego sposobu głosowania – zamieszczone
na głosowanym tekście uchwały są niedopuszczalne i nie wywołują żadnego skutku.    
 



§ 7
Najpóźniej 4 dni po zarządzeniu głosowania, Prowadzący głosowanie przekazuje do wiadomości
członków  Zarządu  Okręgu  PZW  wynik  głosowania  wraz  z  listą  uczestników  głosowania,
zawierającą informację o imiennie oddanych głosach. 
   

§ 8
Członkowie  Zarządu  Okręgu  PZW  mają  prawo  wysłać  swój  głos  tylko  raz,  niedopuszczalne  jest
poprawianie pierwotnie wysłanego głosu. Oddanie ponownego głosu przez głosującego będzie skutkować
unieważnieniem jego głosu.  

§ 9
Prowadzący  głosowanie  ma  obowiązek  przedstawić  informację  o  wynikach  głosowań
elektronicznych  na  najbliższym  posiedzeniu  Zarządu  Okręgu  PZW,  a  protokolant  umieścić  
tę  informację  w protokole  z  zebrania.  W przypadku  głosu  przeciwnego  głosujący  mają  prawo
zgłoszenia na piśmie do protokołu z tego posiedzenia VOTUM SEPARATUM (zdanie odrębne -
opinia  inna  niż  głoszona  przez  większość,  opinia  niemieszcząca  się  w  proponowanych
rozwiązaniach bądź zbiorach głosów) wraz z uzasadnieniem.     

§ 10
Wszelkie czynności opisane w niniejszym Regulaminie dokonywane są drogą elektroniczną.  

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.






