
 

Załącznik nr 5 do protokołu nr 3  

z posiedzenia ZO z dnia 06. 11. 2021 r.  

 

 

              Uchwała nr 26/2021   

Zarządu Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu  

z dnia 6 listopada 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia projektu porządku i regulaminu XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów 

 

Na podstawie § 41, § 47 pkt 3 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 
uchwala: 

§ 1 

Ustala porządek obrad stanowiący załącznik do uchwały 

§ 2 

Ustala projekt regulaminu obrad stanowiący załącznik do uchwały 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwał podlega publikacji na stronie internetowej Okręgowej. 

 

 

Za Zarząd Okręgu PZW w Radomiu: 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu                                                     Prezes Zarządu Okręgu 

 

 

Beata Olejarz                                                         Antoni Chmura 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2021 

ZO PZW w Radomiu 

 

PROJEKT 

P O R Z Ą D E K 

Obrad XIII Zjazdu Delegatów Okręgu PZW w Radomiu 

 

 

1. Otwarcie Zjazdu – powitanie delegatów i zaproszonych gości. Uczczenie minutą ciszy zmarłych 

kolegów. 

2. Wręczenie odznak związkowych. 

3. Wybory Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu oraz protokolantów. 

4. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu. 

5. Przyjęcie Regulaminu Zjazdu. 

6. Wybory Komisji: 

a) Mandatowej 

b) Komisji Uchwał i Wniosków 

c) Wyborczej 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu oraz realizacja uchwał XII  Zjazdu (wystąpienie 

Prezesa Zarządu Okręgu). 

8. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej (wyst. Przew. OKR) 

9. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego (wyst. Przew. OSK) 

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu. 

13. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

14. Zgłoszenie kandydatów na funkcję Prezesa. 

15. Wystąpienia kandydatów na funkcję Prezesa.  

16. Wybory Komisji Skrutacyjnej    

17. Wybory Prezesa. 

18. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu. 

19. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej i zgłoszenie kandydatów do: 

a) Zarządu Okręgu 

b) Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

c) Okręgowego Sądu Koleżeńskiego               

d) Delegatów na Krajowy Zjazd PZW   

e) kandydatów na Członka Honorowego PZW         

20. Wybory władz i organów Okręgu, delegatów na Krajowy Zjazd oraz wybór kandydatów na 

Członka Honorowego PZW.     

21. Dyskusja programowa. 

22. Przyjęcie Uchwały  Zjazdowej. 

23. Ogłoszenie wyników wyborów. 

24. Zamknięcie Obrad. 

 

Podczas obrad planowana jest przerwa obiadowa 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 26/2021 

ZO PZW w Radomiu 

 

PROJEKT 

 

REGULAMIN 

 

Obrad XIII Zjazdu Delegatów Okręgu PZW w Radomiu 

 

 

 

Rozdział I 

Założenia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ordynacji Wyborczej do Władz  

i Organów Polskiego Związku Wędkarskiego przyjętej przez Zarząd Główny Uchwałą  

Nr 265/IX/2020 z dn. 19 września 2020 roku. 

 

§ 2 

1. Zjazd obraduje wg przyjętego porządku obrad oraz zgodnie z przyjętym niniejszym 

Regulaminem Obrad. Zmiana Regulaminu w toku obrad Zjazdu może nastąpić na podstawie 

Uchwały Zjazdu, ale tylko zgodnie ze Statutem PZW i zapisami Ordynacji Wyborczej.  

2. Zjazd jest władny do podejmowania uchwał przy obecności powyżej ½ uprawnionych  

do głosowania (Par. 20 ust. 6 Statutu PZW). 

3. Rejestracja przebiegu Zjazdu zostanie utrwalona na nośniku elektronicznym. 

 

Rozdział II 

Uczestnictwo w Zjeździe 

 

§ 3 

1. W XIII Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Radomiu uczestniczą: 

a. z głosem decydującym - Delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach sprawozdawczo-

wyborczych Kół Okręgu PZW w Radomiu w roku 2021. 

b. z głosem doradczym  -  nie będący delegatami ustępujący członkowie władz i organów 

Okręgu oraz zaproszeni goście. 

2. Delegat traci bierne prawo wyborcze gdy: 

a. jest członkiem innej organizacji wędkarskiej której działania są sprzeczne z interesem 

Związku. 

b. nie otrzymał absolutorium, będąc we władzach ustępującego Zarządu 

c. Został ukarany zgodnie z Par. 16, ust. 7 Statutu PZW 

3. Uczestnicy Zjazdu potwierdzają swój udział w obradach podpisem na liście obecności. 

4. Potwierdzeniem prawa wyborczego delegata jest jego mandat. 

5. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu będą wypraszane z obrad. 

 

Rozdział III 

Ukonstytuowanie się Zjazdu 

 

§ 4 

Zjazd otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu Okręgu i stwierdza dopełnienie obowiązku 

terminowego zawiadomienia delegatów o mającym się odbyć Zjeździe i wysłaniu materiałów do 

Kół. Ponadto proponuje kandydatów na Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcę Przewodniczącego 

Zjazdu, Sekretarzy Zjazdu oraz protokolantów, przyjmuje ewentualne propozycje innych 



kandydatów zgłoszone z sali i przeprowadza głosowanie jawne zwykłą większością głosów. 

Następnie przekazuje wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad Zjazdu. 

 

§ 5 

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie przyjęcie proponowanego Porządku Obrad. 

2. Przewodniczący poddaje pod głosowanie przyjęcie Regulaminu Obrad XIII Zjazdu Delegatów 

Okręgu PZW w Radomiu 

3. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybory następujących Komisji: 

a. Komisji Mandatowej w składzie …. osób, 

b. Komisji Uchwał i Wniosków w składzie …. osób, 

c. Komisji Wyborczej w składzie ….. osób, 

d. Komisji Skrutacyjnej w składzie …. osób (Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być 

osoby ubiegające się o funkcję we władzach i organach Okręgu oraz ubiegające się o mandat 

delegata na Krajowy Zjazd Delegatów) 

 

Kandydatów do poszczególnych Komisji zgłaszają Przewodniczący Zjazdu oraz delegaci. Wybór 

Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 

 

4. Zadaniem Komisji Mandatowej jest sprawdzenie  ważności członkostwa i mandatów, ustalenie 

ilości delegatów biorących udział w Zjeździe w stosunku do ilości uprawnionych oraz 

stwierdzenie zdolności Zjazdu do podejmowania uchwał. 

5. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest w oparciu o wnioski nadesłane z Kół w ramach akcji 

sprawozdawczo-wyborczej, zewidencjonowanych wniosków i postulatów zgłoszonych podczas 

Zjazdu oraz  materiałów przekazanych przez ustępujące władze Okręgu przedstawić Zjazdowi 

projekt uchwały zjazdowej. 

6. Zadaniem Komisji Wyborczej jest ustalenie i przedstawienie Zjazdowi propozycji kandydata  

na Prezesa Zarządu Okręgu, listy kandydatów do władz i organów Związku, listy delegatów  

na Krajowy Zjazd, w ilości ustalonej przez Zjazd, listy kandydatów na tytuł Członka 

Honorowego PZW oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w ordynacji wyborczej. 

7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie 

wyborów oraz ogłoszenie wyników wyborów na podstawie sporządzonych protokołów. 

8. Komisje wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. Uchwały tych Komisji 

zapadają zwykłą większością głosów, a ustalenia i propozycje przekazywane są Zjazdowi  

w formie protokołu. 

 

Rozdział IV 

Tok obrad Zjazdu 

 

§ 6 

1. Przewodniczący prowadzi obrady Zjazdu zgodnie z regulaminem oraz przyjętym porządkiem 

obrad i czuwa nad powagą Zjazdu. Może on zwrócić uwagę uczestnikom Zjazdu, jeżeli nie 

przestrzegają ogólnie przyjętych zasad zachowania i przemawiania, udzielić im ostrzeżenia  

lub odebrać głos. Nieprzerwane uczestnictwo w obradach jest obowiązkiem każdego delegata,  

a trwałe opuszczenie obrad może mieć miejsce tylko za zgodą Przewodniczącego Zjazdu.  

2. Przewodniczący udziela głosu osobom uprawnionym do obecności na Zjeździe w kolejności 

zewidencjonowanych zgłoszeń przez Sekretarza Zjazdu. Czas przemówień w dyskusji nie 

powinien przekraczać 5 minut. Ograniczenie nie dotyczy zaproszonych gości. 

3. Zgłoszone w toku dyskusji wnioski delegatów przewodniczący przyjmuje na piśmie, odsyła je  

do Komisji Uchwał i Wniosków lub poddaje pod głosowanie. 

4. Zmiany i uzupełnienia do zgłoszonych wniosków winny być przegłosowane w pierwszej 

kolejności   

5. Pod  głosowanie nie mogą być przyjęte wnioski sprzeczne z przepisami prawa i Statutem PZW.  



6. Po ustaleniu liczby mówców, przewodniczący podaje orientacyjnie czas zakończenia dyskusji. 

Zjazd może uchwalić, że dyskusja będzie prowadzona łącznie nad kilkoma punktami porządku 

obrad. 

7. Wnioski formalne mogą być zgłaszane poza kolejnością obrad lecz winny dotyczyć wyłącznie: 

a. ograniczenia czasu przemówień, 

b. ograniczenia i zamknięcia listy dyskutantów, 

c. przerwania dyskusji, 

d. zamknięcia listy kandydatów do organów i władz Związku 

e. ogłoszenia przerwy w obradach 

8. Po wpłynięciu wniosku formalnego przewodniczący Zjazdu przerywa tok obrad, udziela głosu 

zgłaszającemu wniosek i jednemu z ewentualnych oponentów wniosku po czym poddaje 

wniosek pod głosowanie. Czas wystąpienia w tym przedmiocie nie powinien przekroczyć 3 

minut. 

 

Rozdział V 

Głosowanie 

 

§ 7 

1. Głosowanie w sprawach porządkowych, uchwał i wniosków a także wyboru Komisji dokonuje 

się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

2. Przewodniczący podczas głosowania jawnego wzywa delegatów do podniesienia mandatów 

stawiając pytania: kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. 

3. Wyniki jawnych głosowań ustala przewodniczący. Może posiłkować się liczeniem głosów przez 

delegatów z pierwszych rzędów sali obrad. 

4. Wyboru Prezesa, Zarządu  Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu 

Koleżeńskiego oraz Delegatów na Zjazd Krajowy dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

5. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania wydaje 

Komisja Skrutacyjna. 

6. Delegaci głosują wyłącznie osobiście. 

7. Przy składaniu głosów do urny, delegat ma obowiązek okazania mandatu członkom Komisji 

Skrutacyjnej. 

8. Po zarządzeniu głosowania Przewodniczący nie udziela głosów w dyskusji. 

 

Rozdział VI 

Wybór Prezesa Zarządu Okręgu 

 

§ 8 

1. Kandydata 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 § 4 ust. 6. Ordynacji wyborczej, kandydat 

zostaje wpisany na listę wyborczą. Po wysłuchaniu kandydatów Przewodniczący zamyka listę 

kandydatów na Prezesa i przekazuje ją Komisji Skrutacyjnej w celu przygotowania kart  

do głosowania. 

2. Wyboru Prezesa Zarządu Okręgu Zjazd dokonuje zgodnie z Ordynacją Wyborczą zatwierdzoną 

Uchwałą nr 265/IX/2020 Zarządu Głównego z dn. 19 września 2020 roku. 

 

 

 

 



 

 

Rozdział VII 

Wybór władz i organów Okręgu, delegatów na Krajowy Zjazd oraz kandydatów na tytuł 

Członka Honorowego PZW 

 

§ 9 

1. Zjazd dokonuje wyboru władz i organów Okręgu, Delegatów i Zastępców Delegata na Krajowy 

Zjazd zgodnie z ordynacją wyborczą zatwierdzoną Uchwałą nr  265/IX/2020  Zarządu 

Głównego z dn. 19 września 2020 roku) 

2. Przewodniczący obrad na podstawie par 43 pkt 5 Statutu PZW przedstawia propozycję składu 

liczbowego Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu 

Koleżeńskiego: 

a. Skład liczbowy Zarządu Okręgu w XIII kadencji wynosić  będzie od 17 do 21 osób wraz  

z uprzednio wybranym Prezesem, przy wyborze podczas Zjazdu 20 osób na członków 

Zarządu Okręgu i liście poddanej pod głosowanie nieprzekraczającej 24 osób. 

b. Skład liczbowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej XIII kadencji wynosić będzie od 5 do 7 

osób przy wyborze podczas Zjazdu 7 osób i liście poddanej pod głosowanie 

nieprzekraczającej 8 osób. 

c. Skład liczbowy Okręgowego Sądu Koleżeńskiego XIII kadencji wynosić będzie od 7 do 9 

osób przy wyborze podczas Zjazdu 9 osób i liście poddanej pod głosowanie 

nieprzekraczającej 11 osób. 

d. Skład liczbowy Delegatów na Krajowy Zjazd PZW: 3 osoby + 1 zastępca  

e. Skład liczbowy kandydatów na Członka Honorowego PZW: 2 osoby spełniające warunki 

otrzymania tytułu Członka Honorowego PZW. 

 

§ 10 

1. Upoważnia się Prezesa Okręgu i ustępujący Zarząd Okręgu do zgłoszenia Komisji wyborczej 

nazwisk kolegów, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy, mieli znaczące osiągnięcia w 

okresie między Zjazdami i dają pewność, że po wybraniu ich do nowych władz i organów będą 

nadal ofiarnie pracować dla dobra PZW. 

2. Kandydatów do nowych władz i organów Okręgu w ilości równej miejsc do objęcia przedstawia 

Zjazdowi w imieniu Komisji Wyborczej jej przewodniczący, zaś pozostałych do uzupełnienia 

ustalonych limitów list zgłaszają delegaci z sali, w ilości nieprzekraczającej 20% składu 

poszczególnych władz i organów. 

3. Do umieszczenia na liście kandydata potrzebna jest jego osobista zgoda, lub w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności należy przesłać do Zjazdu deklarację na piśmie. 

4. Kandydaci na Prezesa, do władz i organów, na delegatów na Krajowy Zjazd oraz kandydaci  

na Członka Honorowego PZW umieszczani są na listach wyborczych w kolejności 

alfabetycznej. 

 

§ 11 

1. Po skompletowaniu list wyborczych kandydatów do władz, organów, delegatów na Krajowy 

Zjazd oraz kandydatów na Członka Honorowego PZW i odczytaniu,  Przewodniczący ogłasza, 

że listy kandydatów są zamknięte, po czym przekazuje je Komisji Skrutacyjnej w celu 

przygotowania kart do głosowania. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zjazdu informuje, że:  

a. Skreślenie większej liczby kandydatów niż wybierana nie powoduje unieważnienia głosu 

b. Złożenie do urny karty do głosowania bez wymaganego minimum skreśleń powoduje 

unieważnienie głosu 

c. Dokonywanie dopisków powoduje unieważnienie głosu.  



Składanie głosów odbywa się w ten sposób, że każdy z głosujących delegatów okazuje swój 

mandat członkom Komisji Skrutacyjnej i składa głos do urny. 

3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdza, 

czy wybory zostały dokonane zgodnie z wymaganiami Statutu i niniejszego Regulaminu. 

4. O wyborze do władz, organów decyduje kolejność według liczby uzyskanych głosów. W razie 

równej liczby głosów ostatnich na liście kwalifikujących się kandydatów, zarządza się 

dodatkowe głosowanie tylko nad tymi kandydaturami. 

 

 

Rozdział VIII 

Konstytuowanie się władz i organów 

 

§ 12 

1. Zgodnie z par. 45 ust. 2 Statutu PZW w ciągu 10 dni od zakończenia Zjazdu spośród członków 

Zarządu Okręgu na wniosek Prezesa Zarząd Okręgu wybiera Prezydium Zarządu Okręgu. 

Dopuszcza się możliwość ukonstytuowania nowych władz podczas obrad Zjazdu. 

2. Zgodnie z par. 49 i par. 51 ust. 2 w ciągu 10 dni od zakończenia Zjazdu Okręgowa Komisja 

Rewizyjna oraz Okręgowy Sąd Koleżeński spośród swoich członków wybierają 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Dopuszcza się możliwość 

ukonstytuowania się organów Okręgu podczas obrad Zjazdu. 

 

Rozdział IX 

Zamknięcie i dokumentacja Zjazdu 

 

§ 13 

1. Po wyczerpaniu tematyki obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zjazdu. 

2. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół który podpisują Przewodniczący i Sekretarz/e  Zjazdu 

których odpisy winny być przesłane do Zarządu Głównego w ciągu 30 dni od daty odbycia 

Zjazdu. 

3. Protokół winien zawierać miejsce, datę, godziny otwarcia i zamknięcia Zjazdu, osobę 

otwierającą Zjazd, liczbę obecnych na Zjeździe uczestników, porządek obrad Zjazdu, treść 

zgłaszanych wniosków i oświadczeń z podaniem osób zgłaszających ich imiona i nazwiska, 

nazwę koła PZW, dokładną treść powziętych uchwał, wyniki głosowania, wyniki wyborów i 

zwięzłe wypowiedzi mówców oraz zarządzenia Przewodniczącego. 

4. Jeżeli Zjazd rejestrowano nośnikami elektronicznymi, materiały te powinny być dołączone  

do protokołu Zjazdu i trwale przechowywane. 

5. Protokół Zjazdu powinien zostać przedstawiony i odczytany (lub uznany za odczytany) przez 

najbliższe wspólne zebranie nowo wybranych władz i organów Okręgu PZW w Radomiu. 

6. Do protokołu Zjazdu winny być dołączone: 

a. Lista uczestników Zjazdu 

b. Protokoły Komisji Zjazdowych 

c. Wzory zawiadomienia i mandatu. 
 

 

 

 

 

 


