
Regulamin wyboru  

Zarządu Sekcji PZG 
 

§ 1 

 

1. Zarząd danej Sekcji wybierany jest na 4 letnią kadencję, która kończy się z dniem upływu 

kadencji Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego. 

 

2. Zarząd danej Sekcji składa się z 3 do 6 członków wybieranych w następujący sposób: 

 

1) 2 osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku 

Gimnastycznego  

2) od 1 do 4 osób wybranych przez Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej 

Sekcji,  
 

3. W Zarządzie danej Sekcji może być reprezentowanych max.2 członków z danego okręgu lub w 

przypadku braku okręgu max 2 członków reprezentujących dane województwo. 

 

§ 2 

 

1. Do kompetencji Zebrania Środowiskowego Delegatów Klubowych danej Sekcji należy: 

 
1) wybór członków Zarządu danej Sekcji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2), na nową 

kadencję. 
2) uzupełnienie składu Zarządu danej Sekcji na skutek okoliczności opisanych w § 7 pkt 5. 
3) odwołanie członków Zarządu danej Sekcji z powodu opisanego w § 7 pkt 6. 
4) przydzielenie funkcji Członkom Zarządu danej Sekcji: 
− Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej  
− Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej 

 

2. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji lub głosowanie 

korespondencyjnie zwoływane jest na wniosek Przewodniczącego Zarządu danej Sekcji. 

3. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji obraduje na podstawie 

uchwalonego przez siebie porządku obrad. Wybór, odwoływanie Członków Zarządu danej 

Sekcji oraz powierzanie funkcji Przewodniczącego każdej Komisji przeprowadzane jest w 

głosowaniu tajnym. 
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członków Zarządu danej Sekcji z uwagi na upływ 

kadencji określonej w § 1 ust. 1 Regulaminu, wybory nowego Zarządu danej Sekcji mogą się 
odbyć: 
 
1) albo w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego  
2) albo w ciągu maksymalnie 60 dni od daty zakończenia Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo – Wyborczego. 
 

5. Wybory Zarządu danej Sekcji mogą być przeprowadzone korespondencyjnie w oparciu o 

regulaminu głosowania korespondencyjnego. O sposobie wyboru głosowania decyduje 

Przewodniczący Zarządu danej Sekcji. W przypadku zarządzenia głosowania 

korespondencyjnego, Przewodniczący Zarządu danej Sekcji umieszcza komunikat na stronie 

internetowej Polskiego Związku Gimnastycznego na co najmniej 10 dni przed terminem 

głosowania. 
 

§ 3 
 

1. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji odbywane w trybie § 2 ust. 4 



pkt. 2) albo w celu określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2) do 4) tworzą Delegaci wybrani przez 
posiadające licencje PZG kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje 
sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz 
857z późn. zm) i prowadzące działalność sportową w zakresie danej sekcji sportowej, o której 
mowa w § 34 ust. 1 Statutu PZG, z wyłączeniem okręgowych związków gimnastycznych, 
zgłoszeni do Polskiego Związku Gimnastycznego na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem, w terminie na co najmniej 7 dni przed datą odbycia Zgromadzenia 
Środowiskowego.  

2. Delegaci określeni w § 3 ust.1 ustanawiani są przez posiadające licencje PZG kluby sportowe, 
stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 
25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz 857z późn. zm) i prowadzące działalność 
sportową w zakresie danej sekcji sportowej, o której mowa w § 34 ust. 1 Statutu PZG, z 
wyłączeniem okręgowych związków gimnastycznych w oparciu bądź o statuty, bądź o umowy 

w przypadku sp. z o.o. W ten sam sposób ustanawiani są zastępcy Delegatów członków 

zwyczajnych, którzy mogą reprezentować na Walnym Zgromadzeniu członka w przypadku 

niemożliwości przybycia Delegata. Zgłoszenie delegatów wymaga formy zaświadczenia 

podpisanego przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem, bądź umową danego podmiotu.  
3. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji, o którym mowa w § 3 ust. 1 

zwoływane jest w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Polskiego 
Związku Gimnastycznego na co najmniej 10 dni przed datą jego wyznaczenia. W 
Komunikacie muszą być zawarte terminy i miejsce Zebrania. 

4. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji, które odbywa się w innym 
terminie niż w dniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego jest ważne, jeżeli 
w pierwszym podanym terminie bierze udział co najmniej połowa liczby Delegatów. W 
drugim terminie Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji jest ważne bez 
względu na liczbę obecnych Delegatów. Drugi termin powinien być podany w komunikacie 
o zwołaniu Zebrania Środowiskowego. 

5. Delegatami Klubowymi Sekcji uprawnionymi do glosowania na Zebraniu Środowiskowym, o 

którym mowa w § 3 ust 1 są osoby wybrane zgodnie z następującymi zasadami:  
a) posiadające licencje PZG kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje 

sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 
poz 857z późn. zm) i prowadzące działalność sportową w zakresie danej sekcji sportowej, o 
której mowa w § 34 ust. 1 Statutu PZG, z wyłączeniem okręgowych związków 
gimnastycznych – 1 mandat dla danej Sekcji, 

b) w przypadku sekcji sportów olimpijskich: dodatkowe mandaty dla podmiotów wskazanych 
w § 3 pkt 4 ust a), posiadających zawodniczki lub zawodników w KN juniorów młodszych, 
juniorów i seniorów na zasadzie: 
- 1-5 zawodników w KN: 1 mandat; 
- 6 i więcej zawodników w KN: 2 mandaty. 

 
Wyjaśnienie dotyczące dodatkowych mandatów za zawodników lub zawodniczki KN: 
Naliczenie liczby mandatów za zawodniczki lub zawodników w KN juniorów młodszych, juniorów i 
seniorów odnosi się do roku wyborczego, jeśli Zebranie środowiskowe odbędzie się do końca grudnia 
tego roku. Jeśli Zebranie środowiskowe odbywa się na początku następnego roku, naliczenie 
dodatkowych mandatów dokonywane jest na podstawie roku poprzedniego.    

 

 
§ 4 

 

1. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji odbywające się w trybie § 2 ust. 

4 pkt. 1) Regulaminu jest ważne bez względu na liczbę obecnych Delegatów. 

2. Delegatami Klubowymi Sekcji uprawnionymi do glosowania na Zebraniu Środowiskowym , o 

którym mowa w § 4 pkt 1 są osoby wybrane zgodnie z zasadami zawartymi w § 20 Statutu 

Polskiego Związku Gimnastycznego dla danej Sekcji. 

 

§ 5 

 

1. Zebranie Środowiskowe Delegatów Klubowych danej Sekcji określa ilość Członków Zarządu 



danej Sekcji jaka będzie obowiązywała w bieżącej kadencji. 

2. Kandydaci na Członków Zarządu danej Sekcji zgłaszani są przez podmioty uprawnione 

określone w §3 pkt 1 Zarządowi Sekcji na min. 7 dni przez terminem Zgromadzenia 

Środowiskowego danej Sekcji, bądź bezpośrednio na Zebraniach Środowiskowych przez 

Delegatów Klubowych danej Sekcji. 

3. Spośród Delegatów nie będących kandydatami za Członka Zarządu danej Sekcji Zebranie 

Środowiskowe wybiera 3 osobową Komisję skrutacyjną. 

4. Kandydaci na członków Zarządu danej Sekcji muszą wyrazić zgodę na kandydowanie w 

wyborach. 

5. W przypadku wyborów przeprowadzanych korespondencyjnie kandydaci są zgłaszani zgodnie 

z Regulaminem Głosowania Korespondencyjnego 

6. Członkami Zarządu danej Sekcji zostają kandydaci, którzy w kolejności uzyskali największą 

ilość głosów z zastrzeżeniem § 1 ust. 3. 

7. W przypadku równej ilości głosów o ile zaistnieje taka potrzeba przeprowadza się dodatkowe 

głosowanie. 

 
§ 6 

1. Skład Zarządu Sekcji tworzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Sekcji który jest v-ce Prezesem Zarządu Głównego PZG ds. 

danej Sekcji 
2) V-ce Przewodniczący - Członek Zarządu danej Sekcji, który jest Członkiem Zarządu 

Głównego PZG ds. danej Sekcji 
3) 1-4 Członków Zarządu Sekcji wybranych na Zebraniu Środowiskowym Delegatów 

klubowych danej Sekcji. 
2. Członkowie Zarządu Sekcji z wyłączeniem Przewodniczącego Zarządu danej Sekcji sprawują 

funkcje: 
1) Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej 
2) Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej 

3. Funkcję Sekretarza Zarządu danej Sekcji pełni osoba wybierana każdorazowo podczas zebrań 

Zarządów danej Sekcji. 

4. Kompetencje Zarządu danej Sekcji określa Statut Polskiego Związku Gimnastycznego. 

 

 

§ 7 

1. Wygaśnięcie mandatu Członków Zarządu Sekcji pochodzących z wyboru na Walnym 

Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym, będących Członkami Zarządu Głównego 

może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie § 29 Statutu Polskiego Związku 

Gimnastycznego. 

2. Dokooptowanie Członka Zarządu Głównego będącego Członkiem Zarządu danej Sekcji 

następuje zgodnie z § 30 Statutu PZG. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu danej Sekcji pracami Zarządu 

danej Sekcji kieruje v-ce Przewodniczący Zarządu danej Sekcji. 

4. V-ce Przewodniczący Zarządu danej Sekcji pełni funkcję do czasu wyboru nowego 

Przewodniczącego Zarządu danej Sekcji zgodnie z § 29 Statutu PZG. 

5. Wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu Sekcji pochodzących z wyboru na Zebraniu 

Środowiskowym Delegatów Klubowych danej Sekcji albo wybranych w wyborach 

korespondencyjnych następuje w przypadku: 

1) rezygnacji członka Zarządu danej Sekcji zgłoszonej na piśmie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu danej Sekcji na trzech kolejnych 

posiedzeniach Zarządu danej Sekcji lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w 

podejmowaniu uchwał w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej w trzech kolejnych głosowaniach;  

3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem; 

4) śmierci członka. 

6. Odwołania członka Zarządu danej Sekcji pochodzącego z wyboru na Zebraniu 



Środowiskowym Delegatów Klubowych danej Sekcji, dokonuje Zebranie Środowiskowe 

Delegatów Klubowych danej Sekcji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy liczby Delegatów. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu danej Sekcji, o którym mowa w § 1 ust. 

2 pkt. 2), Zarząd danej Sekcji ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby. 

8. Liczba dokooptowanych członków Zarządu danej Sekcji w danej kadencji nie może 

przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu, o których mowa w § ust. 2 pkt. 2). 

9. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu danej Sekcji spadnie poniżej 2/3 jego 

składu lub nie można dokooptować członka wówczas Przewodniczący Zarządu Sekcji lub p.o. 

Przewodniczącego Zarządu danej Sekcji zwołuje Zebranie Środowiskowe Delegatów 

Klubowych danej Sekcji lub zarządza głosowanie korespondencyjne celem przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających, które muszą się odbyć w ciągu maksymalnie 1 miesiąca od 

zaistnienia tej okoliczności. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Główny Polskiego Związku 

Gimnastycznego. 


