
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 

Św.OZPływ. z dnia 24 września 2016r. 
 

REGULAMIN OBRAD 

 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego  

Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Kielcach 

  w dniu 15 października 2016 r. 

 

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego zwane 

dalej Walnym Zgromadzeniem, obraduje w oparciu o Statut Świętokrzyskiego Związku 

Pływackiego w Kielcach oraz o niniejszy regulamin. 

 

§ 2. 

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Związku proponując dokonanie 

wyboru  przewodniczącego oraz sekretarza, których wybiera się w głosowaniu jawnym. 

 

§ 3. 

1. Do ważności obrad w pierwszym terminie konieczna jest obecność minimum 50% 

Delegatów. 

2. Do ważności obrad w drugim terminie konieczna jest obecność reprezentantów minimum 

50% członków (klubów). 

 

§ 4. 

Przewodniczący obrad: 

1.   Prowadzi obrady czuwając nad ich prawidłowym  i sprawnym przebiegiem. 

2. Przedstawia kandydatury do komisji Walnego Zgromadzenia. 

3. Przeprowadza głosowania. 

4. Udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia. 

5.   Ogłasza przerwy w obradach. 

§ 5. 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą: 

1. Z głosem stanowiącym – delegaci Klubów. 

2. Z głosem doradczym - Członkowie ustępującego Zarządu, członkowie Komisji 

Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. 

 

§ 6. 

Kluby zobowiązane są do wystawienia delegatom stosownych zaświadczeń 

stwierdzających fakt wyboru. Zaświadczenia te stanowić będą wyłączną podstawę do 

wydania mandatów. 

 

§ 7. 

1/  W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru: 

- Komisji Mandatowej – w składzie 2 osób, celem stwierdzenia prawomocności obrad, 

- Komisji Uchwał i Wniosków – w składzie 3 osób, celem przedstawienia projektów 

uchwał dotyczących działania związku oraz wniosków zgłoszonych przez uczestników  

Walnego Zgromadzenia i wynikających z dyskusji. 

- Komisji Skrutacyjnej  w składzie 3 osób – do przeprowadzenia wyborów Prezesa,  

Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- 

Wyborczy Polskiego Związku Pływackiego. 



2/ Komisje wybierają ze swego grona przewodniczących, którzy przedstawiają Walnemu  

Zgromadzeniu sprawozdania z działalności. 

3/ Kandydatury do poszczególnych komisji przedstawia przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia. Listy kandydatów do komisji mogą być uzupełnione kandydatami z sali. 

 

§ 8. 

Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo zabierania głosu po uprzednim 

zgłoszeniu do przewodniczącego obrad. Przewodniczący jest uprawniony do określenia 

maksymalnego czasu trwania jednego wystąpienia. Mówcy zabierający głos po raz drugi w tej 

samej sprawie obowiązani są ograniczyć czas wystąpienia do 3 minut.                                    

W sprawach formalnych  przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń, przy czym 

za sprawy formalne uznaje się wnioski dotyczące: 

 sposobu prowadzenia obrad, 

 niezgodności ze statutem Związku lub Regulaminem obrad, 

 przerwy w dyskusji lub jej zakończenia, 

 ograniczenia czasu wystąpienia, 

 zarządzenia przerwy, 

 głosowania nad całością lub częścią wniosku. 

 

 

§ 9. 

1/  Prawo zgłaszania wniosków przysługuje wszystkim mandatariuszom oraz zaproszonym    

     gościom. 

2/  Przewodniczący podaje zgłoszone wnioski pod głosowanie, przy czym jako pierwszy    

     głosowany jest  wniosek dalej idący. 

3/  Wnioski powinny być zgłoszone na piśmie przewodniczącemu obrad, który po    

      przegłosowaniu przekazuje je Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

§ 10. 

1/ Głosowania odbywają się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego   

    Zgromadzenia. 

2/  Każdy delegat dysponuje w głosowaniu tylko jednym głosem. Kumulacja głosów 

przysługujących różnym członkom jest niedopuszczalna. 

3/ W wyborach Prezesa wybranym zostaje ten, kto uzyskał zwykłą większość głosów. 

4/ W wyborach do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego  

    Związku Pływackiego wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę   

  oddanych ważnych głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby    

 głosów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami, ale   

 tylko w przypadku, gdy wynik tego głosowania musi zdecydować o wyborze danego   

 kandydata. 

 

§ 11. 

1/ Nowy Zarząd Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego składać się będzie z 3 

do 7 osób w tym Prezesa – w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. 

2/ Wyboru Prezesa Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego dokonuje się          

w oddzielnym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone przed wyborem pozostałych 

Członków Zarządu. 

3/ W skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej wybranych zostanie 3 do 5 osób w zależności 

od decyzji Walnego Zgromadzenia, które spośród  siebie wybiorą Przewodniczącego, 

Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 

 

 



§ 12. 

1/  Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Pływackiego przeprowadzony jest   

     po zakończeniu wyborów Prezesa i Zarządu. 

2/ Liczba delegatów wybieranych przez Walne Zgromadzenie jest o dwóch delegatów 

mniejsza niż liczba przysługujących mandatów. Jeden mandat jest rezerwowany dla nowo 

wybranego Prezesa Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego. 

Drugi mandat, przyznany ŚwOZP za dodatkową dyscyplinę – piłkę wodną pozostawia się 

w gestii KS KSZO. 

3/ Pozostałych delegatów wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym lub jawnym 

zgodnie z § 9. pkt 2 niniejszego regulaminu.   

 

 

§ 13. 

 Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest protokołowany. Protokół podpisują 

przewodniczący obrad i sekretarz.  

 

§ 14.  

W przypadku wniesienia istotnych poprawek do założeń programowych oraz w razie 

zgłoszenia wielu wniosków do realizacji – Komisja Uchwał i Wniosków może kontynuować 

swoją działalność po zakończeniu Walnego Zebrania. 

 

§ 15. 

Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje Zarządowi Świętokrzyskiego 

Okręgowego Związku Pływackiego w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

 


