Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Golfa
I.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZG.

1.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZG obraduje w oparciu o Statut PZG oraz niniejszy
Regulamin.
W Walnym Zgromadzeniu PZG uczestniczą:
a) z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych PZG,
b) z głosem doradczym: członkowie honorowi PZG, członkowie Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarno - Regulaminowej, Członkowie wspierający PZG,
zaproszeni goście.
Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZG mają wszystkie
osoby posiadające na nim głos stanowiący oraz członkowie władz Związku.
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CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZG.
Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG są jawne.
Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG otwiera Prezes Związku.
Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są
uwzględniane przy obliczaniu większości.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG wybierany jest przez Walne
Zgromadzenie Delegatów PZG w głosowaniu jawnym, na wniosek Zarządu PZG lub
delegatów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG wskazuje Sekretarza
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazuje 3 delegatów w celu liczenia głosów i
zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
Walne Zgromadzenie Delegatów PZG wybiera w głosowaniu jawnym następujące
Komisje:
a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy
obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu
Zgromadzeniu Delegatów PZG sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał.
b) Komisję Skrutacyjną – w składzie 3 osób, które jest odpowiedzialna za liczenie
głosów.
c) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 3 osób w celu zebrania i przedstawienia
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZG wniosków i uchwał zgłoszonych przez
delegatów oraz ujętych w uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG.
d) Komisję Wyborczą w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Delegatów ma charakter
wyborczy. Skład, zadania i kompetencje Komisji Wyborczej podane są w Rozdziale IV.
W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZG może powołać
inne Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin.
W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZG
delegaci.
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Komisje przed przystąpieniem do działania dokonują wyboru spośród siebie:
Przewodniczącego i Sekretarza. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZG składają: Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez
nich osoby uczestniczące w pracach Komisji.
Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez
przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji
Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów może zwrócić się do Zgromadzenia
w celu ewentualnego dopuszczenia do obecności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
osób innych niż wymienione w statucie Polskiego Związku Golfa i niniejszym regulaminie
obrad, a w szczególności przedstawicieli mediów.
Walne Zgromadzenia Delegatów podejmuje uchwałę o dopuszczenie osób, o których
mowa w pkt.11 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów i może określić,
czy osoby te mają prawo utrwalać przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów może podjąć decyzję o utrwaleniu
przebiegu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, celem poprawnego
sporządzenia protokołu z jego obrad.
ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZG.
Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG ma prawo zabierania
głosu w dyskusji w kolejności zapisania się.
W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG udziela
głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
1) sposobu obradowania,
2) sposobu głosowania,
3) głosowania bez dyskusji,
4) przerwania dyskusji,
5) ograniczenia czasu przemówień,
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
7) zamknięcia list kandydatów.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się
większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut w
danym temacie.
Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych
wystąpień.
Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu
dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Osobom niestosującym się do uwag,
Przewodniczący może odebrać głos.
Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne
Zgromadzenie Delegatów PZG uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie,
przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
WBÓR PREZESA, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW KOMISJII STATUTOWYCH.
Prezes Polskiego Związku Golfa wybierany jest w wyborach bezpośrednich, w
głosowaniu tajnym.

2

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Nad prawidłowością wyborów czuwa Komisja Wyborcza PZG, powołana spośród
delegatów na WZD PZG posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
Komisja Wyborcza PZG składa się z 3 członków. W tym przewodniczącego, zastępcy i
sekretarza.
Komisja Wyborcza PZG po ukonstytuowaniu się sporządza listę kandydatów na Prezesa
PZG, przyjmując od zgłaszanych kandydatów oświadczenie o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o braku przeszkód określonych w § 14 pkt.47 Statutu PZG .
Komisja Wyborcza PZG, po sporządzeniu listy kandydatów, zarządza wydrukowanie
potrzebnej liczby kart do głosowania, uwzględniając po konsultacji z Komisją
Mandatową PZG liczbę ważnych mandatów na WZD PZG.
Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona
zarejestrowanych kandydatów na Prezesa Polskiego Związku Golfa, opieczętowuje i
zarządza ich rozdanie Delegatom na WZD PZG. Każdy Delegat uprawniony do głosowania
kwituje czytelnym podpisem otrzymanie karty do głosowania.
Karta do głosowania może być zadrukowana tylko z jednej strony. Wielkość liter i rodzaj
czcionek powinna być jednakowa dla wszystkich kandydatów.
Przewodniczący Komisji Wyborczej PZG informuje obecnych Delegatów o liczbie
rozdanych kart do głosowania, sposobie głosowania, sposobie odbierania kart do
głosowania przez członków Komisji Wyborczej PZG.
Delegat osobiście oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się
na karcie do głosowania, poprzez postawienie w kratce z lewej strony obok jego
nazwiska znaku „X”.
Delegat kładzie kartę do głosowania w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego
Komisji Wyborczej PZG.
Komisja Wyborcza za nieważne uznaje głosy:
a) oddane na kartach do głosowania innych niż ustalone, opieczętowane i rozdane
przez Komisję Wyborczą;
b) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak „x” przy więcej
niż jednym nazwisku kandydata;
c) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku „x” przy
żadnym z nazwisk kandydatów;
d) oddane na kartach do głosowaniach, na których zostały dokonane dopiski innych
osób, niż zgłoszeni kandydaci.
Przewodniczący Komisji Wyborczej po przeliczeniu wszystkich głosów sporządza
protokół z przebiegu wyborów i ogłasza wyniki wyborów, karty do głosowania stanowią
załącznik do protokołu.
Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 1, żaden z kandydatów na Prezesa Polskiego
Związku Golfa nie uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, natychmiast po
pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w
pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z dwóch
kandydatów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wycofa zgodę na kandydowanie,
utraci prawo wyborcze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu
dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym
głosowaniu.
Za wybranego na Prezesa Polskiego Związku Golfa w ponownym głosowaniu uznaje się
tego kandydata, który otrzymał więcej głosów.
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Do ponownego przeprowadzenia głosowania stosuje się odpowiednio zasady określone
dla pierwszego głosowania.
Komisja Wyborcza sporządza protokół z głosowania na Prezesa PZG, po czym
przewodniczący ogłasza końcowe wyniki wyboru.
Do wyboru członków Zarządu Polskiego Związku Golfa, członków Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Golfa i członków Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Polskiego
Związku Golfa niniejszy regulamin stosuje się odpowiednio, ze zmianami określonymi w
punktach 16 – 19.
W wyborach na członków Zarządu Polskiego Związku Golfa, członków Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Golfa i członków Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Polskiego
Związku Golfa kandydaci składają oświadczenie o braku przeszkód określonych co do
kandydowania te stanowiska wymienionych w Statucie PZG.
Delegat osobiście oddaje głos na – od jednego do pięciu z kandydatów, których nazwiska
znajdują się na karcie do głosowania, poprzez postawienie w kratce z lewej strony obok
nazwiska znaku „X”.
Osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów w danych wyborach zostają
wybrani do odpowiednich władz.
Komisja Wyborcza za nieważne uznaje głosy:
a) oddane na kartach do głosowania innych niż ustalone, opieczętowane i rozdane
przez Komisję Wyborczą;
b) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca umieścił znak „x” przy więcej
niż czterech nazwiskach kandydatów;
c) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca nie umieścił znaku „x” przy
żadnym z nazwisk kandydatów;
d) oddane na kartach do głosowaniach, na których zostały dokonane dopiski innych
osób, niż zgłoszeni kandydaci.
Jeżeli w wyborach, o których mowa w punkcie 15, kandydaci otrzymają równą ilość
głosów i nie można rozstrzygnąć, który z nich został wybrany, natychmiast po pierwszym
głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
Jeżeli którykolwiek z kandydatów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wycofa zgodę
na kandydowanie, utraci prawo wyborcze.
Za wybranego w ponownym głosowaniu uznaje się tego kandydata, który otrzymał
więcej głosów.
Do ponownego przeprowadzenia głosowania stosuje się odpowiednio zasady określone
dla pierwszego głosowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG, zgodnie z przyjętymi ogólnie
zasadami obradowania.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG ogłasza zamknięcie obrad.
Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący i Sekretarz obrad.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Delegatów PZG w dniu 30 września 2011 r.
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