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Załącznik 
do Uchwały Nr 18/Plenum/2021 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 
z dnia 19/06/2021 

w sprawie 
przyjęcia przez Zarząd Okręgu PZW w Opolu 

Ordynacji wyborczej wraz regulaminem obrad 
sprawozdawczo – wyborczego walnego zgromadzenia członków koła 

 
OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

z/s w OPOLU 
 

 
ORDYNACJA WYBORCZA 

WRAZ REGULAMINEM OBRAD 
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO  

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA 
 

Ilekroć w dokumencie mowa jest o: 

• Walnym Zgromadzeniu – oznacza to Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie 
Członków Koła, 

• Przewodniczącym – oznacza to Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

 

ROZDZIAŁ I 

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU KOŁA 

 § 1 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą: 

1. Członkowie zwyczajni koła – z głosem stanowiącym, posiadający czynne i bierne prawo 
wyborcze do władz i organów Koła. 

2. Członkowie-uczestnicy i osoby zaproszone – z głosem doradczym, bez prawa udziału 
w głosowaniu oraz możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do 
władz i organów Koła. 

Uczestnicy potwierdzają podpisem na liście obecności swój udział w Walnym Zgromadzeniu 
Koła. 

§ 2 

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w terminie pierwszym, przy 
obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w terminie drugim, bez względu 
na liczbę uczestników. 



§ 3 

Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego porządku obrad na podstawie propozycji 
przedstawionej przez Zarząd Koła oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie, 
po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.  

 

ROZDZIAŁ II 

UKONSTYTUOWANIE SIĘ WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA 

§ 4 

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Koła, po czym proponuje wybór Przewodniczącego 
Zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.  

§ 5 

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezes Zarządu Koła przekazuje mu 
dalsze prowadzenie obrad. 

1. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala – na podstawie projektów opracowanych 
przez Zarząd Koła – porządek i regulamin obrad. 

2. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory komisji: 
mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków – w składzie 
liczbowym zależnym od potrzeb i liczby uczestników zgromadzenia (zaleca się 
przynajmniej 3 osoby). Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia imienne kandydatury 
na członków komisji, w liczbie równej zakładanej ilości miejsc w wybieranych komisjach. 
Uczestnicy zgromadzenia mogą zgłosić dodatkowo jedną kandydaturę do każdej komisji. 
Wybory komisji odbywają się w sposób jawny zwykłą większością głosów, po uprzednim 
ustaleniu przez Zgromadzenie liczebności składu wybieranej komisji.  

3. Wybrane komisje konstytuują się w czasie ustalonym przez Przewodniczącego 
Zgromadzenia, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji 
zapadają zwykłą większością głosów. Z obrad sporządza się protokół. Przewodniczący 
Komisji składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności. Wnioski i protokół przekazuje 
Przewodniczącemu obrad. 

4. Zadania komisji: 

a. Komisja Mandatowa 

• ustala liczbę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (czynne 
prawo wyborcze) oraz liczbę obecnych wg listy obecności, sprawdza ważność 
członkostwa w Kole na podstawie okazania legitymacji członkowskiej PZW - 
potwierdzającej wniesienie składki członkowskiej na rok odbycia 
Zgromadzenia, 

• stwierdza, czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w 
sprawach umieszczonych w porządku obrad. 



O wynikach swych ustaleń Komisja informuje Walne Zgromadzenie. 

b. Komisja Wyborcza 

• ustala i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję listy kandydatów do 
władz i organów Koła wraz z uzasadnieniem, w liczbie ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie oraz po sprawdzeniu biernego prawa wyborczego 
kandydatów.  

• nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w niniejszym dokumencie. 
c. Komisja Skrutacyjna 

• przygotowuje karty głosowania, 

• przeprowadza głosowania, 

• sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów. 
W pracach Komisji Skrutacyjnej nie mogą uczestniczyć kandydaci do władz, organów i 
na delegatów. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Komisji skrutacyjnej do 
władz lub organów bądź na delegata i wyrażenia przez niego zgody na kandydowanie, 
Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest zarządzić głosowanie w sprawie 
uzupełnienia składu komisji o nowego członka.  

d. Komisja Uchwał i Wniosków 

•  zbiera i ewidencjonuje wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym 
Zgromadzeniu, 

• w oparciu o przedstawione przez ustępujące władze materiały oraz dyskusję, 
przedstawia Zgromadzeniu projekty uchwał.  

Co do zasady składy komisji ujętych w ust. 4 lit. a-d, powinny być niezależne – jeden członek 
powinien zasiadać w jednej komisji. Z uwagi na liczebność Walnego Zgromadzenia i/lub brak 
kandydatur do obsadzenia w poszczególnych komisjach dopuszcza się uczestnictwo jednego 
członka w więcej niż jednej komisji, przy czym uczestnictwo w kolejnej komisji winno być 
poprzedzone zakończeniem pracy poprzedniej – np. członek komisji mandatowej po zakończeniu 
prac komisji może rozpocząć działania w komisji uchwał i wniosków.  
 

ROZDZIAŁ III 

TOK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

 § 6  

1. Przewodniczący prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym 
porządkiem obrad i czuwa nad powagą Zgromadzenia. Przewodniczący może zwrócić 
uwagę uczestnikom Zgromadzenia, jeżeli nie przestrzegają ogólnie przyjętych zasad 
zachowania i przemawiania, udzielić im ostrzeżenia lub odebrać głos. 

2. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad przedstawia wyznaczony referent. Dyskusję 
podejmuje się zgodnie z porządkiem obrad. 



3. Uczestnicy Zgromadzenia, którzy chcą zabrać głos, zgłaszają ten fakt Przewodniczącemu 
poprzez podniesienie ręki, lub na specjalnie do tego przygotowanych kartach zgłoszenia 
do dyskusji. 

4. W dyskusji nad tą samą sprawą mówca nie może zabierać głosu więcej niż dwa razy. 
Długość wystąpień określa Przewodniczący zgromadzenia na początku dyskusji. 

§ 7  

1. Zgłoszone w toku dyskusji wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący 
przyjmuje, odsyła je do Komisji Uchwał i Wniosków lub poddaje pod głosowanie. 

2. Nie mogą być przyjęte pod obrady wnioski sprzeczne z przepisami prawa i statutu PZW. 

§ 8 

Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłoszenia. 

§ 9  

1. Zgłoszone w toku obrad wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie: 

• ograniczenia czasu przemówień, 

• ograniczenia i zamknięcia liczby dyskutantów, 

• przerwania dyskusji, 

• zamknięcia listy kandydatów do komisji Walnego Zgromadzenia, władz i organów 
Koła, oraz delegatów na Zjazd Okręgowy. 
 

2. Wnioski formalne mogą być zgłoszone poza kolejnością obrad. 
Po wpłynięciu wniosku formalnego przewodniczący przerywa tok obrad, udziela głosu 
zgłaszającemu wniosek i jednemu z ewentualnych przeciwników wniosku, po czym 
poddaje wnioski pod głosowanie. 

3. Po zarządzeniu głosowania Przewodniczący nie przyjmuje żadnych wniosków formalnych. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WYBORY 

§ 10 

Ustalenia ogólne  

1. Wybory do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego odbywają się: 

• w kołach - na sprawozdawczo-wyborczym walnym zgromadzeniu członków koła, 

• w okręgach - na okręgowym zjeździe delegatów, 

• na szczeblu krajowym - na Krajowym Zjeździe Delegatów. 



2. Statutowym prawem członka Związku jest czynne i bierne prawo wyborcze. Członek traci 
bierne prawo wyborcze, gdy: 

• jest członkiem innej organizacji wędkarskiej, której statut lub działania są sprzeczne z 
interesem Związku, 

• był w składzie ustępującego zarządu, który nie otrzymał absolutorium,  

• został ukarany zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW, 

• utracił członkostwo w Polskim Związku Wędkarskim.  
3. Po upływie kadencji, działalność władz Związku podlega ocenie wyrażonej w formie 

absolutorium udzielonego zarządom w głosowaniu jawnym. 

4. Wybory do władz i organów okręgu oraz władz i organów krajowych odbywają się według 
Ordynacji uchwalonej przez Zarząd Główny. Wybory do władz i organów koła odbywają 
się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu. Ordynacje wyborcze dla 
kół winny być zgodne z zapisami Ordynacji uchwalonej przez Zarząd Główny. Okręgi 
są zobowiązane do publikacji na stronach internetowych terminów zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych w kołach.  

5. Członkowie, którzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu PZW zmienili przynależność do 
koła po wyborach do władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do 
władz i organów nowego koła w tej samej kampanii wyborczej. 

6. Członek Związku, będący pracownikiem Związku, wybrany do władz albo organu 
równorzędnego i wyższego szczebla organizacyjnego Związku, traci funkcję, jeśli 
w terminie 3 dni nie złoży wniosku o rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z § 18 ust. 5 
Statutu PZW. 

7. Członkowie ustępujących zarządów Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą 
kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w 
najbliższej kadencji. 

§ 11 

Wybór Prezesa Koła 

1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu 
Przewodniczącemu Komisji Wyborczej, który przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, 
ustalonego przez Komisję Wyborczą, kandydata na Prezesa Koła. 

2. Uczestnicy Zgromadzenia mogą składać dodatkowe kandydatury. 
3. Każda podawana kandydatura powinna być odpowiednio umotywowana.  
4. Do umieszczenia na liście potrzebne jest złożenie przez osobę kandydującą 

– bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu: 
a) oświadczenia obejmującego wyrażenie zgody na kandydowanie wraz z informacją 

o przynależności do innej organizacji wędkarskiej (§18 ust. 4 Statutu PZW) oraz  
 

b) oświadczenia o niekaralności w rozumieniu postanowień §16 ust. 7 Statutu PZW.  
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności osoby zgłoszonej jako kandydata na 
Walnym Zgromadzeniu na liście umieszcza się jedynie te osoby, które do momentu 



kompletowania listy kandydatów przekazały na Walne Zgromadzenie oryginały swych 
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Wyboru Prezesa Koła dokonuje się w głosowaniu tajnym chyba, że większość członków 
Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym (odtajnienie głosowania). 

6. Wybranym Prezesem Koła zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyska 
bezwzględną większość głosów (więcej niż 50% wszystkich głosów). W przypadku nie 
uzyskania bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę wyborów, w której 
uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. Prezesem Koła 
zostaje w takim przypadku kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów. W przypadku 
gdy w wyborach bierze udział jeden kandydat wybór następuje zwykłą większością 
głosów.  

7. Kandydaci na Prezesa Koła, którzy nie zostali wybrani, mogą kandydować do pozostałych 
władz i organów Koła. 

§ 12 

Wybór pozostałych członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego  oraz 
Delegatów na Zjazd Okręgowy 

Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu 
Przewodniczącemu Komisji Wyborczej. 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytuje ułożoną alfabetycznie listę kandydatów. Listy 
sporządzone przez Komisję Wyborczą obejmują odpowiednio:  
• do Zarządu Koła od 4 do 14 osób; 
• do Komisji Rewizyjnej od 3 do 7 osób; 
• do Sądu Koleżeńskiego od 3 do 11 osób; 
• Delegatów na Zjazd Okręgowy – 1 osoba na każde rozpoczęte 500 członków w Kole plus 

taką samą liczbę zastępców – przy czym liczbę Delegatów określa się według stanu 
liczebności członków Koła na dzień 31 grudnia 2020 r. 

2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury w liczbie 
nie przekraczającej 25 % stanu liczbowego ustalonego dla poszczególnych władz i organów. 

3. Członek koła może zgłosić po jednej kandydaturze do władz i organów. 
4. Każda kandydatura powinna być umotywowana. 
5. Po ustaleniu listy kandydatów oraz uzyskaniu od nich wymaganych oświadczeń złożonych 

zgodnie z postanowieniami §11 pkt 4 niniejszego, Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę 
kandydatów i ułożoną alfabetycznie przekazuje do Komisji Skrutacyjnej. Po zakończeniu tych 
czynności Przewodniczący Zgromadzenia zarządza kolejne odrębne głosowania: do Zarządu 
Koła, do Komisji Rewizyjnej, do Sądu Koleżeńskiego oraz na Delegatów na Zjazd Okręgowy. 

6. Wyboru władz i organów Koła, Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym, chyba, 
że większość członków Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym 
(odtajnienie głosowania). 

7. W przypadku głosowania tajnego dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur 
lub pozostawienie na karcie więcej kandydatów niż przewiduje ordynacja wyborcza 
powoduje unieważnienie oddanego głosu. Skreślenie większej ilości kandydatów 
niż wybierana, nie powoduje unieważnienia karty wyborczej. 

8. Wybranymi są kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów.  



9. W przypadku równej ilości głosów dla dwóch lub więcej kandydatów na ostatnie miejsce 
mandatowe przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów. 

10. Mandat delegata na Zjazd Okręgowy zachowuje ważność w okresie kadencji między Zjazdami, 
jest również ważny w przypadku decyzji o likwidacji Koła przez Zarządu Okręgu. 

11. Mandat delegata i jego zastępców wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie 
z § 16 ust. 7 Statutu PZW oraz w przypadku śmierci, zmiany przynależności do koła lub okręgu. 
Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
głosów.  

12. Kandydaci niewybrani w głosowaniu do władz i organów Koła, do których zostali pierwotnie 
zgłoszeni, mogą kandydować do pozostałych organów Koła. 

§ 13 

Wyniki głosowania ogłasza na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza, czy wybory zostały dokonane zgodnie z wymogami 
Statutu i niniejszego regulaminu. 

§ 14  

Ukonstytuowanie się Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego powinno 
nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZAMKNIĘCIE I DOKUMENTACJA WALNEGO ZGROMADZENIA 

§ 15 

Jeśli porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wyczerpany Przewodniczący ogłasza, 
iż Zgromadzenie jest zamknięte. 

§ 16 

1. Z przebiegu obrad sporządza się protokół. Protokół powinien odzwierciedlać wiernie 
i możliwie dokładnie przebieg Walnego Zgromadzenia. 

2. Do protokołu powinna być dołączona kompletna dokumentacja: 

• Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, 

• Porządek Obrad, 

• Regulamin Walnego Zgromadzenia, 

• Lista obecności, 

• Protokoły Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, 

• Uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzające: sprawozdania z działalności Zarządu 
Koła, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego; sprawozdanie finansowe; plan pracy 
Zarządu Koła; preliminarz finansowy; o udzieleniu absolutorium Zarządowi Koła; w 
sprawie ustalenia liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 
stwierdzająca wybór władz i organów Koła, kierunki działania Koła w okresie kadencji, 



w sprawie ustalenia ilości godzin pracy na rzecz Koła i ekwiwalentu za niewykonaną 
pracę,  

• Wykaz wniosków kierowanych do władz i organów wyższego szczebla, 

• Ankiety oraz oświadczenia . 
3. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez Sekretarza Zgromadzenia podpisują: 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz Zgromadzenia. Powinien on być 
przesłany do Okręgu PZW niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych.  

4. Wzory dokumentów wymienionych w § 16 ust. 1 oraz 2, stanowią Załącznik do niniejszej 
Ordynacji. 

§ 17 

1. Delegaci oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia Koła posiadający bierne i czynne prawo 
wyborcze mają prawo zgłoszenia protestu co do prawidłowości przeprowadzonego wyboru 
na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. Zgłoszone protesty co do prawidłowości przeprowadzonych wyborów do władz i organów 
rozstrzyga Walne Zgromadzenie Koła, a w przypadku protestów zgłoszonych po zamknięciu 
Walnego Zgromadzenia Koła – nie później niż w terminie do 3 dni po wyborze, stanowisko 
zajmuje Zarząd Okręgu. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Ordynacji mają zastosowanie postanowienia 
Statutu PZW, Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW oraz Ordynacji Wyborczej do władz 
i organów PZW. 

4. Zwołanie, organizacja i prowadzenie Walnego Zgromadzenia musi bezwzględnie odbywać się 
według ogłoszonych i obowiązujących obostrzeń, zasad i wytycznych sanitarnych 
wprowadzonych w związku ze stanem epidemicznym. 

5. Do głosowania tajnego dopuszcza się stosowanie elektronicznych systemów głosowania 
stacjonarnego. Koszt wynajęcia i obsługi elektronicznego systemu do głosowania ponosi 
organizator Walnego Zgromadzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
Ordynacji wyborczej wraz regulaminem obrad 

sprawozdawczo – wyborczego walnego zgromadzenia członków koła 
 

WZORY DOKUMENTÓW DO ZASTOSOWANIA PODCZAS WALNYCH ZGROMADZEŃ CZŁONKÓW 

KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 

 

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW. 

2. Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego (WZS) Członków Koła PZW  

3. Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego (WZSW) Członków Koła 

PZW 

4. Protokół Komisji mandatowej Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW. 

5. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Koła PZW, Komisji Rewizyjnej Koła 

PZW i Sądu Koleżeńskiego Koła PZW.  

6. Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Koła, członków Zarządu Koła PZW, Komisji 

Rewizyjnej Koła PZW i Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów i Zastępców Delegatów na 

Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW. 

7. Uchwała WZS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW.  

8. Uchwała WZS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW. 

9. Uchwała WZS w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła PZW. 

10. Uchwała WZSW o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW. 

11. Uchwała WZS w sprawie preliminarza finansowego Koła PZW. 

12. Uchwała WZS w sprawie przyjęcia planu pracy Koła PZW. 

13. Zatwierdzenie WZS sprawozdania finansowego Zarządu Koła PZW. 

14. Uchwała WZS w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Koła PZW. 

ZAŁACZNIK : Plan pracy Komisji Rewizyjnej koła. 

15. Uchwała WZS w sprawie ustalenia liczby godzin pracy na rzecz Koła PZW i ekwiwalentu za 

niewykonane prace. /fakultatywnie/ 

16. Protokół Komisji wyborczej WZSW Koła PZW 

17. Protokół Komisji uchwał i wniosków WZS / WZSW. 

18. Ankieta członka Zarządu, Komisji rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego Koła PZW. 

19. Ankieta delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW. 

20.  Formularz - Wnioski z WZ kierowane do Zarządu Okręgu PZW. 

21. Protokół Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 



(pieczęć) 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO / 

 SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO CZŁONKÓW3*  

 

KOŁA PZW ……………………………………………………………………………………………. 

           (pełna nazwa Koła) 

 

OKRĘG PZW z/s w Opolu 

 

Podstawa prawna: Statut PZW, Uchwała nr ……………….. Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu w 
sprawie Ordynacji Wyborczej Kół Okręgu PZW z/s w Opolu 

 

1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym lub Sprawozdawczo Wyborczym 
zwanymi dalej Walnymi Zgromadzeniami mają członkowie zwyczajni zwani dalej członkami  
i członkowie uczestnicy Polskiego Związku Wędkarskiego Koła 
..................................................................................................................................................... 

(nazwa Koła PZW) 

 

2. W Walnym Zgromadzeniu członków Koła …………………… - mają prawo uczestniczyć: 

2.1 z głosem stanowiącym (posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego) członkowie Koła 

…………………………… - na podstawie legitymacji członkowskiej lub innego dokumentu 

potwierdzającego wniesienie składki członkowskiej stanowiące, iż wniesione składki 

członkowskie dają mu wszystkie uprawnienia przysługujące członkowi PZW, postanowienia 

§ 12 ust. 3 Statutu PZW stosuje się odpowiednio 

2.2 z głosem doradczym przedstawiciel zarządu okręgu oraz członek uczestnik na podstawie 

legitymacji członkowskiej PZW stanowiącej, iż wniesione składki członkowskie dają mu 

uprawnienia członka uczestnika, bez prawa udziału w głosowaniu oraz bez korzystania z czynnego 

i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia 

2.3 osoby zaproszone 

3.1. Czynne prawo wyborcze jest to prawo członka do głosowania nad wszystkimi sprawami 

wynikającymi z przyjętego Regulaminu Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem członków, 

o których mowa w § 16 ust. 2, pkt 3 Statutu PZW. 



3.2. Bierne prawo wyborcze jest to prawo członka do bycia wybieranym zgodnie z przyjętym 

Regulaminem Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem przypadków określonych w § 16 ust. 7 Statutu 

PZW.  

3.3 Członkowie, którzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu PZW zmienili przynależność do koła 

po wyborach do władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz 

i organów nowego koła w tej samej kampanii wyborczej. 

4. Walne Zgromadzenie członków Koła otwiera Prezes Zarządu Koła lub w jego zastępstwie 

Wiceprezes. 

4.1 Prezes Zarządu Koła proponuje kandydaturę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego 

zastępcę oraz sekretarza, którzy tworzą Prezydium Walnego Zgromadzenia.  

4.2 Kandydaturę Przewodniczącego Zgromadzenia, jego zastępcę oraz sekretarza może 

zaproponować także każdy członek Koła, uczestnik Walnego Zgromadzenia posiadający czynne 

prawo wyborcze. 

4.3 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego zastępcy oraz sekretarza odbywa się 

w głosowaniu jawnym. 

5.1 Przewodniczący poddaje pod głosowanie Regulamin oraz Porządek Walnego Zgromadzenia. 

5.2 Przewodniczący Zgromadzenia proponuje kandydatury, członków komisji mandatowej, 

komisji wyborczej i komisji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia. 

5.3 Po jednej kandydaturze, o których mowa w pkt. 5.1, może zaproponować każdy członek Koła, 

uczestnik Walnego Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze. 

6. Wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. 

7. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad tym, aby Walne Zgromadzenie przebiegało zgodnie  

z przyjętym regulaminem oraz porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania  

z przepisami statutu PZW i Regulaminu Organizacyjnego Koła. 

8. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący Zgromadzenia. 

8.1 Poza kolejnością Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu zaproszonym gościom  

i przedstawicielom władz i organów wyższych szczebli PZW oraz może udzielić głosu  

w sprawach formalnych. 

8.2.  Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ...... minut. 

8.3. Goście zaproszeni i przedstawiciele władz i organów wyższych szczebli PZW mają 

nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie 

władz i organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy. 



9. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia w I terminie, gdy 

obecnych na zebraniu jest ponad ½ członków uprawnionych do głosowania.  

9.1 Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy wymagana większość, o której mowa w pkt. 9, 

komisja mandatowa stwierdza prawomocność zgromadzenia w II terminie, wyznaczonym, 

co najmniej pół godziny po wyznaczonym I terminie, o ile taka informacja była umieszczona 

w zawiadomieniu o miejscu i terminie walnego zgromadzenia. 

10. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd Koła projekty uchwał oraz 

projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia 

i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał Walnego Zgromadzenia.  

10.1 Głosowanie projektów uchwał przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 

10.2 Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

10.3 W przypadku, gdy podczas głosowania ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, 

głosowanie uznaje się za nierozstrzygnięte. Ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany 

treści wniosku lub projektu uchwały. 

11. Komisja wyborcza rejestruje (wraz z uzasadnieniem) wszystkie zgłoszone, zgodnie z pkt. 11.1, 

kandydatury do władz i organów Koła oraz na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu 

PZW i przedstawia te kandydatury pod głosowanie Walnego Zgromadzenia1*.  

11.2 Członek koła uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadający czynne prawo wyborcze 

może ustnie zgłosić po jednej kandydaturze do władz i organów Koła oraz jednego kandydata na 

delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW, każda kandydatura musi być ustnie 

uzasadniona1*. 

11.3 Głosowanie nad kandydaturami w zależności od przyjętego przez WZSW trybu głosowania, 

przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, gdy dotyczy głosowania jawnego, a w 

przypadku głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powołanie 

komisji skrutacyjnej.  

11.4. Wybory, o których mowa w pkt. 11.2 bez względu na tryb głosowania (jawne lub tajne) 

odbywają się zgodnie z uchwaloną przez Zarząd Okręgu Ordynacją Wyborczą do Kół.  

11.5. Głosowania jawne przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba 

liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali. 

11.6. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, która po głosowaniu ogłasza jego 

wyniki. Protokół komisji skrutacyjnej przekazywany jest do Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 

12. Walne Zgromadzenie przyjmuje oddzielnie uchwały, w szczególności w sprawach: 



12.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za dany rok  

12.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za dany rok, 

12.3 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres kadencji1*  

12.4 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za dany rok,  

12.5 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za dany rok,  

12.6 zatwierdzenia sprawozdania z działalności gospodarczej na łowisku specjalnym za ……rok 2* 

12.7 absolutorium dla ustępującego zarządu1* 

12.8 planu pracy na dany rok oraz preliminarza finansowego na dany rok, 

12.9 ustalenia liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 1* 

12.10 wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 

Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW1*  

13. Członkowie Walnego Zgromadzenia 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. 

13.1 Protest, o którym mowa w pkt. 13 rozstrzygany jest przez walne zgromadzenie członków 

koła.  

14. Po wyczerpaniu porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza 

zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu Walne Zgromadzenie ulega rozwiązaniu. 

15. Dokumentacja z odbytego Walnego Zgromadzenia przekazywana jest do Biura Okręgu  

w terminie i zakresie określonym przez zarząd okręgu.  

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

 

……………………………  …………………………………………………………….. 

……………………….. dnia …………… 20… r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1* - dotyczy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 

2* - dotyczy Kół prowadzących łowiska specjalne 

3* - niewłaściwe przekreślić   

 



(pieczęć)  

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPRAWOZDAWCZEGO 

                    CZŁONKÓW KOŁA PZW (pełna nazwa Koła PZW) 

Okręg PZW z/s w Opolu. 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do 

podejmowania uchwał. 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za ……………..  r. 

9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW  za ………………. r.  

10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej działalności : np. na łowisku 

specjalnym ** 

11. Ocena działalności Zarządu Koła PZW przez Komisję Rewizyjną Koła PZW wraz z opinią. 

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za ………………………… r. 

13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW …………….. r. 

14. Projekt Programu działania na okres kadencji …………………. 

15. Projekt Planu pracy i preliminarza finansowego na ……………………… r. 

16. Dyskusja. 

17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za …………………. r. 

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności gospodarczej np. na łowisku specjalnym za …….. 

rok ** 

19. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW za ……………….. r. 

20. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za ……………..…r. 

21. Podjęcie uchwał w sprawach : 
- planu pracy i preliminarza finansowego na ……………..r., 

- ustalenia liczby godzin pracy na rzecz Koła PZW oraz ekwiwalentu za tę pracę w ………….r. 

- - inne np.: planu inwestycji i remontów,  

-.…………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………..  

22. Wolne wnioski.  

23. Zakończenie obrad. 



 

*  niepotrzebne (jeżeli się nie przewiduje) należy skreślić 

** dotyczy Kół PZW prowadzących łowiska specjalne  

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  

(podpis) ………………………………………….. 

……………………….. dnia …………… 20… r. 

  



(pieczęć) 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO 

CZŁONKÓW KOŁA PZW 

(pełna nazwa Koła PZW) ………………………………………………… 

Okręg PZW z/s w Opolu 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające zdolność Zgromadzenia do 

podejmowania uchwał. 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW  za ………. r. i okres mijającej kadencji 

9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za …………… r.  

10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności : np. na łowisku 

specjalnym ** 

11. Ocena działalności Zarządu Koła PZW przez Komisję Rewizyjną Koła wraz z wnioskiem w 

sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW. 

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła PZW za ……..r. i okres mijającej kadencji  

13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za ……r. i okres mijającej kadencji 

14. Projekt Programu działania na okres kadencji ………………….. 

15. Projekt Planu pracy i preliminarza finansowego na ………….. r. 

16. Dyskusja. 

17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za …………..  r. 

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności gospodarczej : np. na łowisku specjalnym za 

…….. rok ** 

19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW. 

20. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW za ………. r. 

21. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła PZW za ……… r. 

22. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła PZW. 

23. Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów 

i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w ………………. 

24. Podjęcie uchwał w sprawach *: 

- programu działania w kadencji ……………………, 

- planu pracy i preliminarza finansowego na …………….. r., 



- ustalenia liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za tę pracę w 20    r. 

- inne np.: planu inwestycji i remontów,  

- …………………… 

- innych 

25. Wolne wnioski.  

26. Zakończenie obrad. 

 

*  niepotrzebne (jeśli się nie przewiduje) należy skreślić  

** dotyczy Kół prowadzących łowiska specjalne  

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  

(podpis) ………………………………………….. 

……………………….. dnia …………… 20… r. 

  



(pieczęć) 

KOŁO PZW……………………………. 

Okręg PZW z/s w Opolu 

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ 
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA PZW 

(data) ………………………………  

 

1. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła PZW obradującym w dniu ......................……. 
wybrano Komisję Mandatową, która ukonstytuowała się w następującym składzie: 

 

Przewodniczący:                            .................................................. 

Sekretarz:                                       .................................................. 

Członek:                                         .................................................. 

2. Komisja Mandatowa - na podstawie listy obecności - stwierdza, że na ogólną liczbę ............. 

członków Koła PZW ………………………….  w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu członków Koła 

PZW uczestniczy …….….. członków Koła PZW, co stanowi ........... % ogółu liczby uprawnionych 

do głosowania. 

3. Komisja Mandatowa stwierdza, iż w konsekwencji powyższego:  

• zgodnie z § 54 ust. 8 Statutu PZW Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym 

terminie (obecność ponad ½ uprawnionych do głosowania) (niepotrzebna skreślić) 

• zgodnie z § 54 ust. 8 Statutu PZW Walne Zgromadzenie jest prawomocne w drugim 

terminie (obecność ½ lub mniejszej od ½ liczby uprawnionych do głosowania) 

(niepotrzebna skreślić)  

i może podejmować uchwały oraz wybierać władze i organy Koła PZW oraz Delegatów 

i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW z/s w Opolu. 

4. Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Podpisy:  Przewodniczący: ……….……..………….. 

Sekretarz:  ………………………….. 

Członek:  …………………………. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ………………….  



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...  

w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Koła, Komisji rewizyjnej Koła i Sądu 

Koleżeńskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 

Na podstawie § 55  pkt 3  Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła PZW  

ustala:  

 

§1 

Następująca liczbę członków władz i organów PZW: 

1. Zarząd                       -................ członków 

2. Komisja Rewizyjna   - ................ członków 

3.  Sąd Koleżeński         '  ................. członków 

 

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

 

................................. dnia ...........................20    r. 

 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Koła PZW, członków Zarządu Koła PZW, Komisji 

Rewizyjnej Koła PZW, Sądu Koleżeńskiego Koła PZW oraz Delegatów i Zastępców 

Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW z/s w Opolu 

 

§1 

Na podstawie § 55  pkt 4  Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła PZW stwierdza, iż do składu władz i organów Koła 
PZW wybrano: 

1. Na Prezesa Zarządu Koła PZW 

   ……………………………………………………. 

2.  Do składu członków Zarządu Koła PZW 

1) ………………………….     ……………………………………. 

2) ………………………….    ……………………………………. 

3) …………………………..    ……………………………………. 

4)…………………………..     ……………………………………. 

 …………………………..     . …………………………………… 

  3. Do składu Komisji Rewizyjnej Koła PZW 

1) ………………………….    . ……………………………………. 

2) ………………………….   . ……………………………………. 

3) …………………………..   . ……………………………………. 

4) …………………………..    . ……………………………………. 

 …………………………..      …………………………………… 

 



4. Do składu Sądu Koleżeńskiego Koła PZW 

1) ………………………….    . ……………………………………. 

2) ………………………….   . ……………………………………. 

3) …………………………..   . ……………………………………. 

4) …………………………..     ……………………………………. 

 …………………………..     . …………………………………… 

§2 

Na podstawie § 55 pkt 5  Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła PZW stwierdza, iż na Delegatów i Zastępców 
Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW wybrano: 

1. Delegaci: 

1)................................................ 

2) ............................................... 

2. Z-cy Delegatów: 

1) ............................................... 

2) ............................................... 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

 

................................. dnia ...........................20    r. 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...  

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła PZW ………………. …………r. 

Na podstawie § 55 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze członków Koła PZW 

uchwala: 

 

§1 

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła PZW  w ………… r., w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

 

................................. dnia ...........................20    r. 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności  Sądu Koleżeńskiego Koła PZW w …………r. 

Na podstawie § 55  pkt 1 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła PZW  w ………… r., w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

................................. dnia ...........................20    r. 

  



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW w………… r. 

Na podstawie § 55  pkt 1 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PZW za rok …….., w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

 

................................. dnia ...........................20    r. 

 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła 

Na podstawie § 55 pkt 2 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła PZW udziela absolutorium Zarządowi Koła PZW. 

 

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

 

 

 

................................. dnia ...........................20    r. 

  



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: preliminarza budżetu na ………. rok 

Na podstawie § 55 pkt 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Przyjmuje - zamykający się po stronie przychodów i kosztów kwotą ..............................zł. – 

preliminarz budżetu na ………...r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

 

................................. dnia ...........................20    r. 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: przyjęcia planu działania na ……….rok 

Na podstawie § 55 pkt 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Postanawia przyjąć plan  działania na ………… rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

................................. dnia ...........................20    r. 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za 20      rok 

Na podstawie § 55 pkt 1 i 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła PZW za ……………..  rok, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały.                                  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

................................. dnia ...........................20    r. 

 



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………...,  

w sprawie: przyjęcia planu działania Komisji Rewizyjnej Koła PZW na ………………. rok 

Na podstawie § 55 pkt 1 i 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

 

§1 

Przyjmuje plan działania Komisji Rewizyjnej Koła PZW na ………rok, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

................................. dnia ...........................20    r. 

 



 

Załącznik do uchwały Nr ...................     

PLAN DZIAŁANIA  

KOMISJI REWIZYJNEJ  

Koła PZW ……………………………… 

 na rok …………… 

 

uchwalony na posiedzeniu Komisji w dniu …………. 

Lp.  Tematyka Termin 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

Podpisy (imię i nazwisko) członków Komisji Rewizyjnej 

1. ………………………………….. – Przewodniczący OKR 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

 

  



(pieczęć) 

UCHWAŁA NR .............…. 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Koła PZW 

.................................................................... w ...................................  z dnia………..., 

w sprawie: ustalenia ilości godzin pracy na rzecz Koła przez członka Koła PZW 
……………w ………….. roku i ekwiwalentu za niewykonane prace. 

Na podstawie § 55 pkt 7 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku,  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła PZW  

uchwala: 

§ 1 

Na podstawie przyjętego planu działania ustala ……. (słownie: …..………….) godzin pracy na rzecz 

Koła PZW świadczonej przez członka Związku w …….. roku. 

§ 2 

1. W przypadku niemożliwości wykonania pracy na rzecz Koła w całości lub części, członek 

Związku zobowiązany jest do wniesienia ekwiwalentu pieniężnego za niewykonane prace, 

w wysokości ………….... zł (słownie złotych: ………… 00/100) za godzinę. 

2. Środki uzyskane z ekwiwalentu wpłacanego przez członków Koła PZW są księgowane zgodnie 

z preliminarzem finansowym i mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację planu pracy Koła 

PZW. 

§ 3 

Opłata o której mowa w § 2 ust 1 niniejszej uchwały pobierana będzie przy uiszczaniu składek 

członkowskich.  

§ 4 

Młodzież do lat 16-tu zwalnia się z obowiązku uczestnictwa w prowadzonych pracach  

i wnoszenia ekwiwalentu.  

§ 5 

Zobowiązuje się Zarząd Koła PZW do organizowania prac w Kole PZW oraz informowania 

członków koła o terminach i zakresie prac. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………….r.. 

 



 

 SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY 

 WALNEGO ZEBRANIA WALNEGO ZEBRANIA 

 (podpis) ………………… (podpis) …………………… 

 

................................. dnia ...........................20    r.  



(pieczęć) 

KOŁO PZW…………………………….. …. 

Okręg PZW z/s w Opolu 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO  

CZŁONKÓW KOŁA PZW 

w dniu ………………………… r. 

1. Na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym Członków Koła PZW 

……………………………………………………. wybrano Komisję Wyborczą, która ukonstytuowała się 

w następującym składzie: 

Przewodniczący:                .................................................. 

Sekretarz:                           .................................................. 

Członkowie:  

1) .............................................. 

2) ................................................  

3).............................................. 

4)………………………….. 

2. Komisja Wyborcza - na podstawie propozycji zgłoszonych przez Zarząd Koła PZW i 

uczestników Walnego Zgromadzenia Koła PZW- przedstawia następujących kandydatów: 

- na Prezesa Zarządu Koła PZW: 

1) ……………………………………. 

2)………………………………….. 

3)…………………………………. 

………………………………….. 



- do składu do Zarządu Koła PZW: 

1). ………………………………     

2)………………………………….. 

………………………………….. 

- do składu Komisji Rewizyjnej Koła PZW: 

1)...........................................        

 2)………………………………..- 

…………………………….          

 - do składu Sądu Koleżeńskiego Koła PZW: 

1)........................................... 

2)………………………….. 

……………………………. 

3. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą – (Uchwała ZO PZW)  …………………..- ustaloną przez 

Zarząd Okręgu PZW, Komisja Wyborcza przedstawia następujących kandydatów na 

Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW: 

1) …………………………… 

2) ........................................... 

…………………………. 

Podpisy członków Komisji:  

Przewodniczący: …………………………….     Sekretarz: ………………………………                                        

Członek:     ……….............................      Członek:   ………………………………. 

Członek:  …………………………… 

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA …………………………………………. 

(pieczęć) 

KOŁO …………………………….. …. 



Okręg PZW z/s w Opolu 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO / SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO*  

CZŁONKÓW KOŁA PZW 

w dniu ………………………… r. 

 

1. Na Walnym Zgromadzeniu członków Koła PZW ……………………………………………. wybrano 

Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący:                            .................................................. 

Sekretarz:                                       .................................................. 

Członkowie:   

 1) ..........................................  

 2) ..........................................  

 …………………………… 

 …………………………….. 

2. Komisja Uchwał i Wniosków - po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdań 

Komisji statutowych, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na Walnym 

Zgromadzeniu członków Koła PZW - proponuje Walnemu Zgromadzeniu członków Koła PZW 

projekty następujących uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła PZW za ….  r. 

2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła PZW za      r. 

3) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za ……   r. 

4) zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za ………     r. 

5) udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu**,  

6) ustalenia liczby członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego**, 



7) wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz 

Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW  

w …………..,** 

8) przyjęcia programu działania Koła PZW na okres kadencji …………….., 

9) przyjęcia Planu pracy i preliminarza finansowego Koła na 20      r. 

10) ustalenia liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za niewykonaną pracę 

11) ............................................................ (inne wymienić) ** 

Projekty uchwał stanowią integralną część protokołu. 

 

Podpisy członków Komisji: 

Przewodniczący: ………………..      

Sekretarz: ……………………  

 Członek: …………………   

Członek: ………………. 

  

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA ………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić  

** poz. 5-8 dotyczą Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego  

** tylko w przypadku zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków projektów uchwał w sprawach, 

o których nie jest mowa powyżej 

 

 

 

 



(pieczęć) 

ANKIETA 

Członka Zarządu Koła PZW, Komisji Rewizyjnej Koła PZW, Sądu Koleżeńskiego Koła PZW 

(niepotrzebne skreślić) 

 

1.   Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 

2.  Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................ 

3.  Adres zamieszkania ....................................................................................... 

                                                (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

4. PESEL...............................  

5. Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………… 

6. Dotychczas pełnione funkcje w PZW:   ................................................................................. 

7. Obecnie pełniona funkcja: ..................................................................................................... 

8. Członek PZW od.................................................................................................................... 

9. Posiadane odznaczenia związkowe, rok nadania ............................................................ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą 

określoną  w ust. 2 pkt 2-4 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji 

wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW. 

 

Data: …………………………… Podpis osoby wypełniającej: ……………………………  



(pieczęć) 

ANKIETA 

DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW 

 OKRĘGU PZW z/s w OPOLU 

wybranego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym  

w Kole PZW  .........................................................w dniu ............................. 20    r. 

1.  Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 

2.  Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................... 

3.  Adres zamieszkania ................................................................................................................. 

                                                (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

4. PESEL...............................  

5. Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………… 

6 . Wykształcenie ..........................................................., Zawód: ………………………..………..……… 

7. Dotychczas pełnione funkcje w PZW:   .................................................................................. 

8. Obecnie pełniona funkcja: ..................................................................................................... 

9. Członek PZW od...................................................................................................................... 

10. Posiadane odznaczenia związkowe, rok nadania ................................................................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. 

 

Oświadczam, że zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW nie byłem ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą 

określoną  w ust. 2 pkt 2-4 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. Nie jestem członkiem innej organizacji 

wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu PZW. 

 

Data: …………………………… Podpis osoby wypełniającej: ………………………  



(pieczęć) 

 

Wnioski z Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW………………………………. 

kierowane do Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  

w ………………………………………….. z dnia …………………….. 

 

 

1. Wniosek z uzasadnieniem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

2. Wniosek z uzasadnieniem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Podpis: 

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA: ……………………………… 

 

 
 
 
 
 

 

(pieczęć) 



(pieczęć) 

 

P R O T O K Ó Ł 

z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

 

Koła PZW Nr …………… w  …………………………………………………… 

które odbyło się w dniu ………..........….. ……………….o godz. …………..…/1-szy termin/,  

o godz. ………..……/2 termin/ 

obecnych wg załączonej listy ............ na ................................. ...członków Koła 

Z ramienia Zarządu Okręgu uczestniczył Kol........................................................ 

Miejscowe Władze 

reprezentowali: ...................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMOWAŁ: 

 

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego  i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego 

zgromadzenia Koła. 

3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej 

4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła. 

5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła. 

6. Omówienie planu działania Koła na rok 20....................... . 

7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 20……………. . 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 20…….…r. 

10. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

 



 

INFORMACJA O PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  W KOLE 

 

Ad. 1. Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali na: 

- Przewodniczącego zebrania 

Kol. ........................................................................................................................ 

- Sekretarza zebrania 

Kol. ........................................................................................................................ 

- Prezydium zebrania Kol. 

Kol. ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad i regulaminu 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………......................

.......………….…………………..……………..…………..………………………………… 

 

Ad. 3  W wyniku głosowania powołano  Komisje: 

- Uchwał i Wniosków:  

Kol. .............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

- Mandatową:  

Kol. .............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

 

Ad. 4 Sprawozdanie z rocznej działalności: 

- Zarządu Koła złożył 

Kol. .......................................................................................................................... 

 

- Komisji Rewizyjnej Koła złożył 

Kol. ..................................................................................................................……. 

 

- Sądu Koleżeńskiego Koła złożył 

Kol. ...............................................................................................................……… 



 

Ad. 5 Realizacja Uchwał i Wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia 

……………………………………….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

…..…..……..……..……..……………………..……………....……………………. 

……..…………..….……..………………………..…………………………………. 

…..……..……..……..…………………………………………..……….…………… 

 

Ad. 6  Plan działania Koła na 20.......... rok przedstawił 

Kol. ..............................................................................…….…….…….…..…………. 

 

Ad. 7  Preliminarz budżetowy Koła na 20....... rok przedstawił 

Kol.....................................................................…….…….…….…..…..…..………... 

 

Ad. 8   W dyskusji głos zabrało .......................... osób. 

 

Ad. 9  Podjęcie uchwał w sprawie:  

planu działania  Koła w 20…………… r.  

…………………………………………..……….……..………..……..……………. 

………………………………………..………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

preliminarza budżetowego Koła na 20 ………… r. 

………………………………………………………………………………………. 

…………………..…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Ad.10. Zgłoszono wnioski pod adresem Zarządów:  

Głównego ......................................................................................................................…………………

…….……………………………………………………………….. 

Okręgu..............................................................................................................................................



...................…………………………………………………………………. 

Koła...................................................................................................................................................

..................…………………………………………………………………. 

 

Ad. 11 Wolne wnioski.   

....................................…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Ad. 12 Obrady zakończono o godz. .................................... 

 

 

 

......................................………                  ………….…….…..…………..…….. 

  SEKRETARZ  ZEBRANIA                      PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA                                                                       

                                                                     

 

........................................, dnia .................................20 ......…. rok 

 

 

Protokół i wszystkie załączniki należy wypełnić czytelnie minimum w 2 egzemplarzach 

(jeden egzemplarz dla Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu)                                                                                                                                                  

 
 
 

 


