
Projekt 

 
Regulamin obrad 

Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 
pionu kajakarstwa powszechnego PZKaj 

Soczewka, 11.11.2016 r. 
 
 

§ 1. 
W Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym pionu kajakarstwa powszechnego Polskiego 
Związku Kajakowego, zwanym dalej Zjazdem uczestniczą: 

1. z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym – delegaci 
reprezentujący członków zwyczajnych PZKaj – kluby i stowarzyszenia pionu 
kajakarstwa powszechnego oraz kluby sportowe organizujące cykliczne imprezy w 
zakresie sportu powszechnego zamieszczone w Informatorze Kajakarza (wg listy 
zatwierdzonej przez Zarząd PZKaj) – po jednym z każdego klubu, stowarzyszenia. 

2. z biernym prawem wyborczym – członkowie Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich 
PZKaj, jeśli nie są delegatami. 

3. z głosem doradczym – zaproszeni goście. 
 
 

§ 2. 
1. Delegat na Zjazd: 

a. przesyła – do 4.11.2016 r. – na adres Komisji oryginał dokumentu potwierdzającego 
fakt wyboru na delegata z macierzystej organizacji będącej członkiem zwyczajnym 
Związku, poświadczonego pieczątką i podpisami upoważnionych w Statucie osób, 
a na adres office@pzkaj.pl skan dokumentu, 

b. dostarcza do Sekretariatu Zjazdu dokument potwierdzający tożsamość. 
2. Każdy delegat wykonuje swoje prawa i obowiązki na Zjeździe wyłącznie osobiście. 
3. Każdy delegat ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał i decyzji podczas 

Zjazdu. 
4. Każdy delegat podpisując listę obecności, otrzymuje mandat, który dokumentuje 

uprawnienia delegata w trakcie głosowania i podejmowania uchwał i innych postanowień 
na Zjeździe. 

 
 

§ 3. 
1. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego obrad, zastępcę i sekretarza, 

którzy stanowią Prezydium Zjazdu. 
2. Obradami kieruje Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca. 
 
 

§ 4. 
1. Zjazd wybiera spośród delegatów 3-osobowe Komisje: 

a. Mandatowo-Skrutacyjną, 
b. Uchwał i Wniosków. 

2. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego 
i Sekretarza. 

3. Komisje sporządzają ze swojej pracy protokół podpisany przez wszystkich członków 
Komisji. 



 
§ 5. 

1. Prawomocność obrad oraz obecność delegatów na Zjeździe stwierdza Komisja 
Mandatowo-Skrutacyjna. 

2. Zjazd jest ważny przy obecności 50% delegatów w pierwszym terminie i bez ograniczeń 
w drugim terminie. 

 
 

§ 6. 
1. Dyskutanci zgłaszają się do dyskusji u Przewodniczącego Zjazdu, podając: nazwisko, klub 
    lub stowarzyszenie, które reprezentują. 
2. Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu udziela głosu zaproszonym gościom, 
     Przewodniczącym Komisji oraz innym osobom dla złożenia wyjaśnień i sprostowań. 
3. Poza kolejnością Przewodniczący udziela również głosu w sprawach formalnych, przez 

które rozumie się wnioski dotyczące sposobu głosowania lub prowadzenia obrad, 
a w szczególności wnioski w sprawach przerwania i ograniczenia dyskusji oraz 
zarządzenia przerw w obradach. 

 
 

§ 7. 
Przedmiotem obrad i podejmowania decyzji przez Zjazd są sprawy objęte porządkiem obrad. 
 
 

§ 8. 
1. Podejmowanie uchwał i decyzji na Zjeździe odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 50% delegatów biorących udział w Zjeździe. 
2. Wyjątek stanowi wybór Przewodniczącego Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich, który 

musi uzyskać w głosowaniu tajnym co najmniej 50% + 1 głosów. 
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu. 
4. Wyniki głosowania oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. 
 
 

§ 9. 
W sprawach spornych związanych z trybem i przebiegiem Zjazdu decyduje Prezydium 
Zjazdu. 
 
 


