
 
 

-PROJEKT- 

załącznik nr 8 do Uchwały Zarządu PZŁucz nr 05/07/2022 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

 

 

REGULAMIN OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO 

|POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO 

W DNIU 10 WRZEŚNIA 2022 ROKU 
 

§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZŁucz. obraduje w oparciu o Statut 

PZŁucz z dnia 25.10.2014 zatwierdzony przez MSiT w dniu 23.12.2014 roku oraz niniejszy regulamin. 

 
§ 2  

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZŁucz. zwanym dalej NWZS 
PZŁucz. uczestniczą:  
1. Z głosem stanowiącym – Delegaci wybrani na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów PZŁucz. w dniu 4 września 2021 roku, oraz delegaci zastępczy w zamian za delegatów 
wybranych w skład Zarządu PZŁucz.  
2. Z głosem doradczym – goście zaproszeni 

 
§ 3  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZŁucz. jest prawomocne przy udziale 1/2 
ogółu uprawnionych Delegatów w pierwszym terminie lub 1/3 ogółu uprawnionych Delegatów  
w drugim terminie.  

 

§ 4  
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego otwiera Prezes PZŁucz. 

proponując dokonanie wyboru Przewodniczącego obrad i Sekretarza. Wyboru Przewodniczącego  
i Sekretarza dokonuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 

 
§ 5 

Przewodniczący obrad prowadzi obrady czuwając nad ich sprawnym przebiegiem, w tym: 

- udziela głosu obecnym,  
- zarządza głosowanie w sprawach, nad którymi obraduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze,  
- zarządza przerwy w obradach, 

 

§ 6  
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie trzech osób w celu 
stwierdzenia prawidłowego wydania mandatów i prawomocności obrad oraz liczenia wyników 
głosowania.    

2. Kandydatury do komisji zgłaszają delegaci spośród swego grona, 

3. Komisja wybierają ze swego grona przewodniczących Komisji,  
4. Sprawozdanie/ Protokół z prac Komisji przedstawiają Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu 

Sprawozdawczemu Przewodniczący właściwych Komisji. 

 
 

 

§ 7 
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1. Obecnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym przysługuje prawo 
zabierania głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego obrad i uzyskania 
od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.  

2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. 

3. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.  
4. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w 

szczególności wnioski o:  
a) Sprzeczności ze Statutem lub regulaminem obrad, 

b) Głosowaniu bez dyskusji, 

c) Przerwie w dyskusji, 

d) Zamknięciu listy mówców,  
e) Ograniczeniu czasu przemówień, 

f) Zarządzaniu przerwy , 

g) Głosowaniu nad częścią lub całością wniosku, 

h) Zamknięciu listy kandydatów do Komisji. 
5. W dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden 

za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi. 
 

§ 8 

1. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje delegatom i członkom Władz Związku nie będących 
Delegatami.  

2. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wnioski, przy czym jako pierwszy powinien być 
głosowany wniosek dalej idący.  

3. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwnych w tej samej sprawie w pierwszej kolejności 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek zgłoszony jako pierwszy. Jeżeli ten wniosek 
uzyska w głosowaniu większość głosów „za”, drugiego wniosku nie poddaje się pod głosowanie. 

 

§ 9  
Każdy Delegat posiada na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym jeden 

głos, mandat Delegata jest niezbywalny. 

 

§ 10  
Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego jest protokołowany. 

Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący i Sekretarz podpisuje 
wszystkie Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZŁucz. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Przewodniczącemu obrad. 
 

§ 12  
Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze PZŁucz. z chwilą podjęcia uchwały. 
 

 

Przewodniczący obrad 

……………………….. 
 


