
/PROJEKT/  

Regulamin Obrad 
Walnego Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego 

Delegatów Wielkopolsk iego Związku Kajakowego 
Poznań,  19 .01 .2017 r .  

 

§ 1 Zasady ogólne 

 

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WZK odbywa się w terminie i miejscu 

ustalonym rzez Zarząd WZKaj zgodnie z § 22 statutu Związku. 

2. Prawo udziału w WZD z głosem stanowiącym posiadają przedstawiciele klubów posiadających sekcje 

kajakowe na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez klub, które w dniu obrad 

wymieniane jest na mandaty, według klucza wyborczego uchwalonego przez Zarząd Wielkopolskiego 

Związku Kajakowego. 

3. Z głosem doradczym członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej jeżeli nie są delegatami na Walne 

Zebranie, zaproszeni goście 

4. Obrady prowadzone są w oparciu o uchwalony w głosowaniu jawnym regulamin i porządek obrad 

5. Zebranie jest prowadzone w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej 50% osób z głosem 

stanowiącym 

6. W przypadku, gdy w pierwszym terminie będzie brak wymaganej ilości osób z głosem stanowiącym, 

Zebranie w drugim terminie odbędzie się w tym samy dniu o godzinie 17.15 bez względnej ilości 

obecnych delegatów. 

 

§ 2 Przewodniczący obrad i komisje 

 

1. Obrady otwiera Prezes Zarządu WZKaj proponując wybór Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz 

Sekretarza 

2. Wyboru Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza dokonuje się w głosowaniu jawnym 

3. Do uprawnień Przewodniczącego należy: 

- określania maksymalnego czasu wystąpienia 

- udzielanie i odbieranie głosu 

- udzielanie głosu poza kolejnością przedstawicielom władz oraz zaproszonym gościom 

- przedstawiania kandydatur do komisji 

- prowadzenie obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem 



- czuwanie nad przebiegiem obrad i ich zgodnością z postanowieniami statutu Związku  

  i regulaminem obrad 

- udzielanie głosu uczestnikom wg. kolejności zgłoszeń 

- poddawanie pod głosowanie zgłaszanych wniosków- podpisywanie wszystkich uchwał  

  podjętych przez Zebranie i protokołów komisji Zebrania 

4.  Komisje Zebrania wybierane są w głosowaniu jawnym: 

- Komisja Mandatowo–Wyborcza – w składzie 3-osobowym stwierdza prawomocność Zebrania na  

podstawie list obecności i mandatów oraz zbiera zgłoszenia kandydatów na Prezesa, do Zarządu 

oraz Komisji Rewizyjnej. Ilość kandydatów jest nieograniczona. 

- Komisja Skrutacyjna – w składzie 3-osobowym przeprowadza głosowanie i ogłasza jego wyniki. W 

skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz Związku. 

- Komisja Uchwał i Wniosków – w składzie 3-osobowym na podstawie wniosków i postulatów 

zgłoszonych w trakcie dyskusji opracowuje i przedkłada projekt uchwały. 

 

§ 3 Tok obrad 
 

1. Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na podstawie zgłoszeń skierowanych do 

Przewodniczącego. Prawo zabierania głosu poza kolejnością posiada Przewodniczący. 

2. Wszelkie wnioski zwyczajne są zgłaszane na piśmie do Przewodniczącego obrad lub 

przewodniczących Komisji, którzy decydują o trybie ich załatwiania zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami. Wnioski nagłe zgłoszone są ustnie i powinny być stawiane natychmiast w pierwszej 

kolejności pod obrady. Wnioski nagłe mogą dotyczyć prowadzenia obrad, porządku dziennego i 

interpretacji 

3. Po wyczerpaniu dyskusji nad wnioskami i poprawkami następuje głosowanie. W pierwszej 

kolejności głosowane są poprawki, następnie wniosek w całości. Wnioski głosuje się w kolejności 

ich zgłaszania. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwstawnych, poddaje się pod głosowanie w 

pierwszej kolejności wniosek najdalej idący. 

4. Uchwały oraz wnioski z WZSW zapadają zwykłą większością głosów 

5. Wszystkie zmiany w regulaminie i porządku obrad dokonywane są podczas Zebrania zwykłą 

większością głosów 

6. Wybór Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że WZD 

postanowi inaczej. 

7. Pozostałe głosowania odbywają się w sposób jawny poprzez podniesienie mandatu. 



 

§ 4 Wybory do władz 
 

1. Wybory Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w odrębnych 

głosowaniach 

2. Komisja Wyborcza przedstawia listy kandydatów na Prezesa, do Zarządu WZKaj i Komisji 

Rewizyjnej zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami. 

3. Prezes Związku jest wybierany w pierwszej kolejności, w oddzielnym głosowaniu, spośród 

kandydatur zgłoszonych przez delegatów. 

4. Przed głosowaniem kandydaci na Prezesa Związku muszą wyrazić zgodę na kandydowanie  

5. Walne Zebranie na wniosek nowo wybranego Prezesa Związku podejmuje uchwałę o liczbie 

członków Zarządu. 

6. Członków Zarządu Związku wybiera się spośród kandydatur zgłoszonych przez przedstawicieli 

członków zwyczajnych oraz wybranego Prezesa. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na 

kandydowanie.  

7. Kandydat na Prezesa musi uzyskać zwykłą większość ważnie oddanych głosów przy udziale w 

głosowaniu co najmniej połowy upoważnionych do głosowania § 19 ust 3 statutu 

8. Do Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w 

kolejności największą liczbę głosów. W przypadku, gdy z powodu równej liczby głosów nie jest 

możliwe określenie, które osoby zostały wybrane do władz Związku, Przewodniczący obrad 

zarządza głosowanie dodatkowe dotyczące kandydatów z równą liczbą głosów. 

9. Głos należy uznać za nieważny, jeżeli przy wyborach głosujący odda kartę wyborczą z nie skreśloną 

ilością nazwisk przewyższającą ustaloną przez Zebranie liczbę kandydatów, na którą się głosuje lub 

głos oddano na innej karcie niż przygotowane przez Komisję Skrutacyjną albo lista została 

skreślona w całości. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest protokołowany. Protokół podpisuje przewodniczący 

obrad i sekretarz. 

2. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonuje Przewodniczący po wyczerpaniu porządku 

obrad. 

3. Niniejszy regulamin podlega uchwalaniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i z 

chwilą uchwalenia obowiązuje wszystkich uczestników. 

4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu WZD. 

 


