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PROJEKT 
 

Regulamin Obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów  
Okręgu PZW w Zielonej Górze  

 
 

ROZDZIAL I 
UCZESTNICTWO W ZJEZDZIE, PORZĄDEK OBRAD 

§ 1 
W Zjeździe Delegatów uczestniczą: 
1. Delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach kół, w ilości ustalonej 

przez Zarząd Okręgu według Ordynacji wyborczej uchwalonej przez 
Zarząd Główny PZW na podstawie otrzymanego mandatu delegata — 
z głosem decydującym.  

2. Członkowie ustępujących władz i organów Okręgu, którzy nie zostali 
wybrani delegatami oraz osoby zaproszone — z głosem doradczym.  

Delegaci udział w Zjeździe potwierdzają podpisem na liście obecności. 

§ 2 
Zjazd Delegatów jest Władny do podejmowania uchwał przy obecności 
powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania tj. (50% + 1 delegat). 

§ 3 
1. Zjazd obraduje według uchwalonego regulaminu obrad 

zaproponowanego przez ustąpujący Zarząd Okręgu, który jest zgodny ze 
Statutem PZW oraz ordynacją wyborczą do władz i organów PZW 
przyjętą uchwałą Zarządu Głównego nr 265/IX/2020 z 19.09.2020 r. 

2. W celu prawidłowego sporządzenia protokołu Zjazd będzie nagrywany. 
 

ROZDZIAL II 
UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZJAZDU 

§ 4 
1. Obrady Zjazdu otwiera Prezes ustępującego Zarządu Okręgu witając 

delegatów i zaproszonych gości.  

2. Po otwarciu Prezes przedstawia Zjazdowi kandydatów na 
przewodniczących Zjazdu spośród delegatów oraz ustępujących Władz 
i organów. 
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Delegaci mogą zgłaszać inne kandydatury na przewodniczących Zjazdu 
spośród obecnych delegatów i ustępujących Władz i organów. Wybór 
przewodniczących Zjazdu odbywa się w głosowaniu jawnym, wybierane są 
dwie osoby. 

§5 

1. Po wyborze przewodniczących Zjazdu Prezes przekazuje 
przewodniczącym prowadzenie obrad.  

2. Przewodniczący Zjazdu proponuje wybór sekretariatu Zajazdu spośród 
delegatów oraz Skład Prezydium Zjazdu z ustępujących: Prezesa Zarządu 
Okręgu, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i Przedstawiciela ZG. 
Wybór członków Prezydium i Sekretariatu Zjazdu odbywa się 
w głosowaniu jawnym. 

§6 

1. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybory Komisji Zjazdu: 
a) Komisji mandatowej w liczbie — 4  osoby 
b) Komisji uchwał i wniosków w liczbie — 4  osoby 
c) Komisji wyborczej w liczbie — 4  osoby 
d) Komisji skrutacyjnej w liczbie — 8 osób. 

Kandydatów do poszczególnych komisji zgłaszają Przewodniczący Zjazdu 
oraz delegaci. Wybór komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 

2. Wybrane komisje konstytuują się w czasie ustalonym przez 
Przewodniczącego obrad, wybierając spośród siebie przewodniczących 
i sekretarzy poszczególnych komisji. Z przebiegu prac komisje 
sporządzają protokoły, a Przewodniczący komisji składają Zjazdowi 
Sprawozdanie z działalności komisji wraz z wnioskami. Protokoły 
przekazują Przewodniczącemu Zjazdu. 

3. Ustalenie składów ilościowych Władz i Organów Okręgu: 
a) Zarząd Okręgu – 18 osób (w tym prezes ZO) 
b) Okręgowa Komisja Rewizyjna – 8 osób 
c) Okręgowy Sąd Koleżeński – 8 osób  

4. Zadaniem poszczególnych komisji po ukonstytuowaniu się jest:  

4.1  Komisja mandatowa:  
a) sprawdzenie ważności członkostwa (opłacona składka członkowska 
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ogólnozwiązkowa za rok 2021), 
b) sprawdzenie ważności mandatów delegatów, 
c) ustalenie ilości uprawnionych do udziału w Zjeździe, 
d) sprawdzenie ilości obecnych w oparciu o listę obecności, 
e) przedstawienie Zjazdowi ustaleń Komisji. 

4.2  Komisja uchwał i wniosków:  
a) przyjmowanie, weryfikowanie i ewidencjonowanie wniosków 

i postulatów zgłoszonych na Zjeździe,  
b) W oparciu o materiały przedstawione przez ustępujące Władze 

oraz przebieg dyskusji w kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
w kołach i na Zjeździe, przygotowuje i przedstawia uczestnikom 
Zjazdu projekt uchwały Zjazdowej. 

4.3  Komisja wyborcza: 
a) ustala i przedstawia Zjazdowi propozycje list kandydatów do Władz 

i organów Związku w ilości ustalonej przez Zjazd. 
b)  prowadzi nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych 

w ordynacji wyborczej. 

4.4  Komisja Skrutacyjna: 
a) przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów. 
b) sporządzenie protokołów i ogłoszenie wyników.  
UWAGA w pracach komisji skrutacyjnej nie może brać udziału 
kandydat do władz i organów Związku. 

 
ROZDZIAL III 

TOK OBRAD ZJAZDU 
§ 7 

1. Przewodniczący prowadzą obrady Zjazdu zgodnie z przygotowanym 
porządkiem obrad i czuwają nad powagą Zjazdu. Przewodniczący może 
zwrócić uwagę uczestnikom Zjazdu, jeżeli nie przestrzegają ogólnie 
przyjętych zasad zachowania i przemawiania, udzielać ostrzeżenia lub 
odebrać glos. Nieprzerwane uczestnictwo w obradach jest obowiązkiem 
każdego delegata, a trwałe opuszczenie obrad może mieć miejsce 
w uzasadnionym przypadku tylko za zgodą Przewodniczącego Zjazdu. 

2. Przewodniczący udziela głosu wyłącznie osobom uprawnionym do 
obecności na Zjeździe w kolejności zgłoszeń na piśmie. Czas 
przemówień w dyskusji nie powinien przekraczać 5 min. Uzasadnienia 
do wystąpień i wniosków mogą być włączone do protokołu. 
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3. Po ustaleniu liczby mówców Przewodniczący podaje orientacyjnie czas 
zakończenia dyskusji. Zjazd może uchwalić, że dyskusja będzie 
prowadzona łącznie nad kilkoma punktami porządku obrad. Uczestnicy 
Zjazdu mogą zgłaszać w toku dyskusji wnioski i dezyderaty wyłącznie 
w sprawach objętych porządkiem obrad. Wnioski i dezyderaty powinny 
być zgłaszane pisemnie na ręce Przewodniczącego obrad. 

§8 

1. Zgłaszane w toku dyskusji wnioski uczestników Zjazdu, Przewodniczący 
przyjmują i przekazuje do komisji uchwał i wniosków lub poddaje 
głosowaniu. 

2. Nie mogą być przyjmowane pod obrady wnioski sprzeczne z przepisami 
prawa. 

§ 9 

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie zgłoszone i przyjęte wnioski 
w kolejności ich zgłaszania. 

2. Jako pierwsze winny być głosowane wnioski, zgłoszone przez referenta. 
Poprawki, zmiany i uzupełnienia wniosków winny być poddane pod 
głosowanie przed głosowaniem wniosków do których się odnoszą. 

§ 10 

1. Zgłoszone w toku obrad wnioski formalne mogą dotyczyć: 
▪ ograniczenia czasu przemówień; 
▪ zamknięcia listy dyskutantów; 
▪ przerwania dyskusji; 
▪ zamknięcia listy kandydatów do organów Zjazdu oraz Władz 

i organów Związku. 

RODZIAL IV 
GŁOSOWANIE 

§11 

1. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. 

2. Wybory do Władz i organów odbywają się wyłącznie w głosowaniu 
tajnym spośród delegatów na Zjazd. 

3. Przed głosowaniem spraw wymagających kwalifikowanej większości, 
Przewodniczący zarządza sprawdzenie ilości obecnych delegatów 
i wyniki podaje do wiadomości uczestnikom Zjazdu. 
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§12 
1. Po zarządzeniu głosowania przewodniczący Zjazdu nie udziela głosu 

w dyskusji. 

2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu. 

3. Przewodniczący zarządzą najpierw głosowanie nad wnioskiem, 
następnie przeciwko wnioskowi oraz wzywa do podniesienia mandatów 
osoby, które wstrzymały się od głosowania. 

4. Wyniki głosowania ustala Przewodniczący, jeżeli nie może ustalić 
przeważającej liczby głosów, zarządza liczenie przez Komisję 
Skrutacyjną. 

ROZDZIAL V 
WYBÓR WŁADZ I ORGANÓW ZWIĄZKU 

§13 

1. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący udziela głosu 
Przewodniczącemu komisji Wyborczej. 

2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Zjazdowi ustalone przez 
Komisję Wyborczą listy kandydatów: 
a) na Prezesa Zarządu Okręgu 
b) do Zarządu Okręgu 
c) do Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
d) do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 
e) Delegatów i zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów 
f)  kandydatów na Członka Honorowego PZW 

Delegaci mogą zgłaszać dodatkowe kandydatury do Władz i Organów, 
zgodnie z § 15 ust. 4 i 5. Listy powinny zawierać ułożone alfabetycznie 
nazwiska i imiona oraz nazwy kół, do których należą kandydaci. 
Kandydować do Władz i Organów Związku może tylko osoba posiadająca 
mandat delegata Zjazdu. Kandydat musi wyrazić wolę kandydowania 
osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przysłał do 
Zjazdu deklarację na piśmie.  

§ 14 
1. Po skompletowaniu list kandydatów do Władz i Organów, 

Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza, że listy kandydatów są 
zamknięte, po czym przekazuje je Komisji Skrutacyjnej, celem 
przeprowadzenia wyborów. 

2. O wyborze do Władz i Organów Związku decyduje ilość otrzymanych 
głosów. 
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§15 

1. Przed przystąpieniem do tajnego głosowania Przewodniczący Zjazdu 
informuje delegatów, że: 
a) dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur lub 

pozostawienie na karcie więcej kandydatów niż ustalone składy 
ilościowe Władz i Organów Okręgu powoduje nieważność oddanego 
głosu. 

b) skreślenie większej ilości kandydatów niż wybierana nie powoduje 
unieważnienia karty wyborczej. 

c) złożenie do urny wyborczej karty (listy) bez wymaganego minimum 
skreśleń powoduje unieważnienie karty (listy) wyborczej. 

2. Składanie głosów odbywa się w ten sposób, że każdy z głosujących 
okaże swój mandat członkom Komisji Skrutacyjnej i złoży kartę (listę) 
wyborczą do urny. 

3. Delegaci głosują wyłącznie osobiście, udzielenie pełnomocnictw jest 
niedopuszczalne.  

4. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu. 

Kandydatów na prezesa zgłasza Komisja Wyborcza wraz z odpowiednią 
rekomendacją. Delegaci mogą zgłaszać innych kandydatów wraz 
z uzasadnieniem. Po sprawdzeniu przez Komisję Wyborczą biernego prawa 
wyborczego zgodnie z § 1 ust. 2 Ordynacji wyborczej, kandydat zostaje 
Wpisany na listę wyborczą. Po odczytaniu przez komisję Wyborczą listy 
kandydatów na prezesa. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący 
Komisji Wyborczej przekazuje ją Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadza 
głosowanie zgodnie z procedurą określoną w Ordynacji wyborczej. 
W przypadku nie uzyskania 50% + 1 glos, zarządza się drugą turę wyborów, 
w której uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość 
głosów. Dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur lub 
pozostawienie na karcie więcej niż jednego kandydata powoduje 
unieważnienie oddanego głosu. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani na 
funkcję prezesa Zarządu Okręgu mają prawo kandydować do Zarządu 
Okręgu lub Organów Związku, zgodnie z § 15 ust. 5. 

5. Wybory do Władz i organów Związku. 

Kandydatów na członków Władz i organów Związku zgłasza Komisja 
Wyborcza, uzasadniając swoją propozycję. Po sprawdzeniu biernego prawa 
wyborczego, kandydat zostaje wpisany na odpowiednią listę wyborczą. 
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Ilość kandydatów może przekraczać określoną liczbę w § 3.3 ordynacji, 
jednak nie więcej niż o 20%. Po zamknięciu listy kandydatów, 
Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje je Komisji Skrutacyjnej, 
która przeprowadza głosowanie zgodnie z procedurą określoną 
w Ordynacji wyborczej. Dopisywanie nie zgłoszonych wcześniej kandydatur 
lub pozostawienie na karcie więcej kandydatów niż przewiduje Ordynacja 
wyborcza, powoduje unieważnianie oddanego głosu. Skreślenie większej 
ilości kandydatów niż wybierana nie powoduje unieważnienia karty 
wyborczej. 

§16 

Wyniki głosowania ogłasza na Zjeździe Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej, stwierdzając również czy wybory zostały dokonane zgodnie 
z wymaganiami Statutu PZW, ordynacji wyborczej i niniejszego regulaminu. 

§ 17 

Ukonstytuowanie się Władz i organów Związku musi się odbyć najpóźniej 
w terminie 10 dni od daty wyborów. 

 
ROZDZIAL VI 

ZAMKNIĘCIE ZJAZDU I DOKUMENTACJA ZJAZDOWA 

§18 

Jeżeli porządek obrad Zjazdu został wyczerpany, Przewodniczący ogłasza 
zamknięcie Zjazdu. 

§19 

1. Z przebiegu obrad Zjazdu Sporządza się protokół, który winien zawierać 
ustalenie miejsca, daty oraz godziny otwarcia i zamknięcia Zjazdu. Dane 
osoby otwierającej Zjazd, skład Prezydium Zjazdu, osoby zaproszonych 
gości, ilość obecnych na Zjeździe uczestników i delegatów, porządek 
obrad Zjazdu, treści zgłaszanych wniosków, treść podjętych uchwał, 
wyniki głosowań i wyborów, zwięzłe streszczenie wypowiedzi mówców, 
zarządzenia Przewodniczącego Zjazdu. Protokół powinien odtwarzać 
wiernie i możliwie dokładnie cały przebieg Zjazdu. 

2. Jeżeli na Zjeździe prowadzono stenogram obrad lub w inny sposób 
utrwalono przebieg obrad, materiały te powinny być dołączone do 
protokołu Zjazdu. Ponadto do protokołu Zjazdu winny być dołączone: 
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1) Lista obecności uczestników Zjazdu; 
2) Protokoły Komisji Zjazdowych 
3) Wzory zawiadomienia i mandatu delegata  
4) Protokół Zjazdu sporządzony przez sekretariat Zjazdu podpisują: 

Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu. 

§20 

Odpisy protokołu Zjazdu oraz wykaz nowo wybranych Władz i organów 
powinny zostać przesłane do Zarządu Głównego PZW w ciągu 10 dni od 
daty odbycia Zjazdu. 

§21 

Protokół Zjazdu powinien zostać przedstawiony i odczytany (lub uznany za 
odczytany) przez najbliższe wspólne zebranie nowo wybranych władz 
i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze.  


