Regulamin obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego
Warszawa, 4 listopada 2017 r.
§ 1.
1. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku
Gimnastycznego (zwanego dalej również „Zgromadzeniem”) z głosem
stanowiącym biorą udział delegaci wybrani według zasad określonych w Statucie
PZG.
2. W Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym - członkowie honorowi,
przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.
3. Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawach wyborów do Zarządów Sekcji
PZG.
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§ 2.
Obecni na Zgromadzeniu Delegaci stwierdzają swoje uczestnictwo na liście
obecności własnoręcznym podpisem. Lista obecności jest dokumentem na
podstawie, którego Komisja Mandatowo - Skrutacyjna potwierdza
prawomocność obrad i podejmowanych uchwał.
Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne, jeżeli w pierwszym podanym
terminie, bierze udział co najmniej połowa liczby delegatów. W drugim terminie
Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów.
Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad,
którego projekt przedkłada Zarząd Związku.
Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej. Wybory do władz Związku
odbywają się w głosowaniu tajnym. W sprawach, których statut przewiduje
głosowanie jawne głosowanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem
systemu elektronicznego.

§ 3.
1. Zgromadzenie otwiera Prezes PZG, proponuje wybór przewodniczącego, którego
wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
2. Za prawidłowy przebieg Zgromadzenia odpowiada przewodniczący, który kieruje
pracami Zgromadzenia przy pomocy Prezydium.

1

3. Przewodniczący Zgromadzenia:
1) dba o sprawny przebieg Zgromadzenia, w szczególności zapewnia, by
Zgromadzenie odbywało się zgodnie z postanowieniami Statutu PZG oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
2) zarządza głosowania;
3) prowadzi obrady, decyduje o kolejności wystąpień, udziela oraz odbiera
głos w dyskusji, ustala czas wystąpień Delegatów;
4) podejmuje decyzje w sprawach formalnych, związanych z przebiegiem
Zgromadzenia,
5) zarządza przerwy oraz określa czas ich trwania.
4. Zgłoszenia do dyskusji przedstawiane są na piśmie Przewodniczącemu. Powyższe
nie dotyczy zaproszonych gości.
5. W przypadku wystąpienia szczególnie skomplikowanego zagadnienia
Przewodniczący może zarządzić przerwę techniczną.
§ 4.
Przewodniczący Zgromadzenia prezentuje Delegatom Regulamin obrad Zgromadzenia,
przyjmuje ewentualne korekty i poddaje je pod głosowanie jawne, posiłkując się
uprzednio wyznaczonymi osobami, o których mowa w § 3 ust. 2, po czym zgromadzeni
podejmują uchwałę zwykłą większością głosów zatwierdzającą Regulamin obrad.
§ 5.
1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, Zgromadzenie dokonuje
wyboru następujących Komisji:
1) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie 3 - osobowym, której
zadaniem jest sprawdzenie na podstawie list obecności potwierdzonej
własnoręcznymi podpisami delegatów, prawomocności Zgromadzenia i
zdolności podejmowania uchwał, liczenie głosów w trakcie głosowań nad
wnioskami i uchwałami
2) Komisji Wyborczej w składzie 3 – osobowym, która przedstawia
kandydatów do Zarządów Sekcji i sporządza listy do głosowania i
przeprowadza wybory i ogłasza wyniki wyborów do Zarządów Sekcji.
2. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Komisje sporządzają ze swojej pracy protokół podpisany przez wszystkich
członków Komisji i przekazują go Prezydium Zgromadzenia.
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§ 6.
Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie przez delegata mandatu.
Liczenia głosów dokonuje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
Po podliczeniu głosów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podaje wynik głosowania
Przewodniczącemu Zgromadzenia, który niezwłocznie podaje wynik głosowania do
wiadomości.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się reasumpcję głosowania,
w szczególności, gdy istnieją wątpliwości, co do liczby oddanych głosów.
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§ 7.
W trakcie posiedzenia Zgromadzenia można składać wnioski formalne.
Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania,
a w szczególności:
1) zmiany kolejności porządku obrad,
2) zamknięcia listy mówców,
3) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
4) przerwy w obradach,
5) ograniczenia czasu wystąpień,
6) głosowania bez dyskusji.
Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie.
Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną
sprawą zgłoszony powtórnie.
Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany poddać pod głosowanie każdy
wniosek formalny zgłoszony podczas obrad.
W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego Przewodniczący Zgromadzenia udziela
głosu poza kolejnością.
Wybory do zarządów sekcji
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§ 8.
Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie ilości członków zarządów sekcji, przy
czym liczba członków Zarządu Sekcji nie może być większa niż 6 osób.
Wybory członków Zarządów Sekcji przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
Delegaci reprezentujący poszczególne dyscypliny przedkładają Walnemu
Zgromadzeniu propozycje kandydatów do Zarządu Sekcji.
Każdy kandydat umieszczony na liście do głosowania ma obowiązek wyrazić
osobiście wolę kandydowania lub odmówić kandydowania. W razie odmowy
kandydowania, kandydat jest skreślany z listy.
Po zamknięciu listy Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania oraz udziela
instrukcji odnośnie sposobu głosowania.
Członkami Zarządu Sekcji zostają osoby, które odpowiednio otrzymały największą
liczbę głosów.
Zakończenie Zgromadzenia

§9
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady
§ 10.
1. Przebieg obrad Zgromadzenia jest protokołowany oraz utrwalany za pomocą
urządzenia nagrywającego dźwięk.
2. Protokół z przebiegu Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz
protokolant.
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§ 11.
Niniejszy Regulamin obrad Zgromadzenia zostanie zatwierdzony przez Zgromadzenie
Delegatów w dniu 4 listopada 2017 r.
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