Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/2021

Projekt

Regulamin
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Polskiego Związku Pływackiego
Warszawa, 25-26 września 2021 r.
§ 1.
1. Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się w miejscu i terminie ustalonym
przez Zarząd PZP.
2. Krajowy Zjazd jest ważny przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych
do udziału w Zjeździe w I terminie i bez ograniczeń w II terminie.
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Krajowy Zjazd podejmuje większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Krajowym
Zjeździe.
§ 2.
1. W Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym biorą udział :
1) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani na walnych
zebraniach okręgowych związków pływackich, w liczbie ustalonej w § 30 ust. 2 Statutu
PZP;
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie
pozostałych władz, członkowie Prezydium Kolegium Sędziów oraz zaproszeni przez
Zarząd Związku goście.
2. Delegaci winni posiadać wystawione przez Okręgowe Związki Pływackie upoważnienia,
które na Krajowym Zjeździe wymienia się na mandaty.
§ 3.
Krajowy Zjazd otwiera Prezes Związku.
§ 4.
1. Obradami Krajowego Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodniczący,
Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Głosowanie nad wyborem Prezydium
przeprowadza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZP.
2. Do praw i obowiązków Przewodniczącego należy :
1) sprawne i zgodne z przyjętym porządkiem obrad oraz obowiązującymi przepisami
kierowanie obradami, w tym przeprowadzenie wyboru komisji, o których mowa
w § 8;
2) przedstawiania kandydatur do komisji;
3) udzielanie i odbieranie głosu;
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4) określania maksymalnego czasu wystąpienia;
5) podejmowanie decyzji w sprawach formalnych, związanych z przebiegiem Krajowego
Zjazdu;
6) poddawanie pod głosowanie zgłaszanych wniosków i uchwał;
7) wydawanie stosownych poleceń porządkowych.
§ 5.
Odwołanie od decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Prezydium.
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6.

§ 6.
Uczestnikom Krajowego Zjazdu przysługuje prawo zabierania głosu oraz składania
wniosków po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego obrad.
Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością udzielany jest głos w sprawach formalnych, do których należą:
1) ograniczenie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
2) sposób prowadzenia obrad lub głosowania;
3) zastrzeżenia co do formalnego załatwienia spraw będących przedmiotem obrad;
4) zarządzenia przerwy;
5) zamknięcia listy kandydatów do władz związku;
6) ładu i porządku na sali obrad.
Wnioski nagłe w sprawach poza porządkiem obrad, które nie kwalifikują się do wolnych
wniosków, winny być zgłaszane w formie pisemnej. Wnioski muszą być zaopatrzone
w nazwisko i podpis zgłaszającego oraz datę.
W dyskusji nad wnioskiem mogą brać udział co do zasady tylko dwie osoby - jedna za
wnioskiem i jedna przeciw. W sytuacja szczególnych Przewodniczący może dopuścić
do udziału w dyskusji więcej osób.
Poza kolejnością udzielany jest głos Prezesowi oraz innym osobom w celu złożenia
wyjaśnień lub oświadczeń.

§ 7.
1. Wnioski i projekty uchwał przewodniczący podaje pod głosowanie, które odbywa się
w sposób jawny.
2. Wniosek lub uchwała zostają przyjęte zwykłą większością głosów.
§ 8.
1. Dla sprawnego przeprowadzenia obrad Krajowy Zjazd wybiera komisje:
1) mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, do której obowiązków należy
stwierdzenie ważności Krajowego Zjazdu oraz przeprowadzanie koniecznych
głosowań, w tym przeprowadzenia wyborów, z uwzględnieniem § 9;
2) uchwał i wniosków w składzie 3 osób, do której obowiązków należy przyjmowanie
i przedstawianie pod głosowanie uchwał i wniosków;
3) wyborczą w składzie 3 osób, do której obowiązków należy przedstawienie
Krajowemu Zjazdowi kandydatur na Prezesa, członków Zarządu Związku
oraz członków Komisji Rewizyjnej.
2. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji przysługuje Przewodniczącemu
oraz delegatom.
3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji przeprowadza Przewodniczący.
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4. Komisje powołują ze swego składu przewodniczących i sekretarzy.
5. Komisje sporządzają protokół ze swojej działalności, podpisany przez przewodniczącego
i sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Prezydium Zjazdu.
§ 9.
1. Wszystkie uchwały Krajowy Zjazd podejmuje w głosowaniu, zarządzanym przez
Przewodniczącego.
2. Głosowania mogą być przeprowadzane za pomocą informatycznego systemu do obsługi
głosowań. W przypadku braku tego systemu głosowania przeprowadzane są przez
podniesienie mandatu przez delegata, z wyłączeniem głosowań tajnych, które
przeprowadzane są za pomocą kart wyborczych.
3. W przypadku braku informatycznego systemu do obsługi głosowań, liczenia głosów
dokonuje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
4. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Krajowego Zjazdu.

1.
2.
3.

4.

§ 10.
Prezes i członkowie Zarządu wybierani są zgodnie zasadami określonymi w § 37 i 38
Statutu PZP.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zgodnie zasadami określonymi w § 37 i 38
Statutu PZP.
W przypadku członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się wyboru takiej
liczby członków, jaka została ustalona przez Krajowy Zjazd z uwzględnieniem postanowień
Statutu PZP.
W przypadku równej liczby głosów pomiędzy kandydatami na członka Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do rozstrzygnięcia wyborów, tj.
do uzyskania mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej (w przypadku gdy na
ostatni wolny mandat dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów),
zarządza się dodatkowe głosowanie dotyczące zainteresowanych kandydatów.

§ 11.
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
Przewodniczący Krajowego Zjazdu.
§ 12.
Z przebiegu Krajowego Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują - Przewodniczący
i Sekretarz.
§ 13.
Protokół wraz z innymi dokumentami Krajowego Zjazdu przechowywany jest w aktach PZP.
§ 14.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego, przewodniczący zamyka obrady
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
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