
 
 

I. Ukonstytuowanie się Zjazdu Delegatów PZKO 
 
§ 1. W formie pierwszej uchwały Zjazdu Delegatów PZKO (dalej tylko Zjazd) wybrani zostaną 
protokolant i dwaj weryfikatorzy protokołu, minimalnie trzej członkowie komisji 
mandatowo-wyborczej oraz minimalnie trzej członkowie komisji wniosków i uchwał.  
Następnie poddany pod głosowanie będzie Regulamin Obrad XXIV Zjazdu Delegatów PZKO. 
 
§ 2. Po zatwierdzeniu Regulamin Obrad Zjazdu, pod głosowanie zostanie poddany Program 
XXIV Zjazdu Delegatów PZKO, według którego będą kontynuowane dalsze obrady Zjazdu. 
 
§ 3. O ile w trakcie Zjazdu zostanie przyjęty nowy Statut PZKO, dalszy przebieg Zjazdu oraz 
wybory organów PZKO muszą zostać przeprowadzone zgodnie z brzmieniem nowego 
Statutu.      
 
II. Obrady Zjazdu 
 
§ 3. Prawo głosowania na Zjeździe mają delegaci wybrani na podstawie obowiązującego 
statutu. 
 
§ 4. Prawo do zabrania głosu w dyskusji posiada każdy delegat oraz gość. Czas wystąpienia 
jest ograniczony do 5 minut. W wypadku zgłoszenia większej ilości osób Prowadzący Zjazd 
może ograniczyć czas do 3 minut. 
 
§ 5. Powtórnie może delegat zabrać głos wyłącznie za zgodą Prowadzącego Zjazd w czasie 
ograniczonym do 3 minut. 
 
§ 6. Każdy delegat ma prawo podać na piśmie odpowiednim komisjom zjazdowym 
propozycje i wnioski dotyczące uchwał Zjazdu oraz innych materiałów. Wnioski można 
zgłaszać na odpowiednich drukach umieszczonych w teczkach delegatów. 
 
§ 7. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na sali 
delegatów. W sprawach personalnych głosowanie przeprowadzone jest jako tajne. 
 
 
III. Wybory 
 
§ 8. Członkiem Komisji Mandatowo-Wyborczej nie może być osoba wybierana na prezesa 
PZKO, do ZG PZKO lub KR. 
 
§ 9. Kandydatów na prezesa PZKO, kandydatów do ZG PZKO oraz KR można zgłaszać 
pisemnie, wraz ze zgodą wnioskowanego, na przygotowanych planszach. 
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A. KOMISJA MANDATOWO-WYBORCZA 
 
Zadania komisji: 
1. Sprawdza uprawnienia delegatów Zjazdu do uczestniczenia i głosowania na Zjeździe; 
2. Na podstawie listy obecności oblicza, ile osób obecnych jest na Zjeździe; 
3. Sprawdza prawidłowość wydawania uczestnikom kart do głosowania; 
4. Przed każdym głosowaniem sprawdza, czy na sali jest reprezentowane dostateczne 

quorum wymagane dla ważności uchwał; 
5. Oblicza głosy oddane w głosowaniach jawnych; 
6. Przeprowadza głosowania tajne, oblicza oddane głosy i ustala wynik głosowania; 
7. Przeprowadza wybory, przyjmuje zgłoszenia kandydatur na poszczególne stanowiska; 
8. Sporządza listy kandydatów na poszczególne stanowiska; 
9. Ogłasza chwilę rozpoczęcia i ukończenia głosowania; 
10. Sprawdza poprawność oddanych kart wyborczych; 
11. Opracowuje i ogłasza wyniki wyborów. 
 
 
B. KOMISJA WNIOSKÓW I UCHWAŁ 
 
Zadania komisji: 
1. Przyjmuje wnioski i rozpatruje je pod względem formalnym; 
2. Przedkłada wnioski Zjazdowi Delegatów za pośrednictwem przewodniczącego Zjazdu; 
3. Wybiera spośród swoich członków protokolanta, który jest odpowiedzialny za 

sporządzenie protokołu ze Zjazdu z dokładnym wyszczególnieniem przyjętych uchwał 
oraz poszczególnych wyników tajnego lub jawnego głosowania; 

4. Nadzoruje sporządzenie protokołu ze Zjazdu, członkowie komisji podpisują końcowe 
brzmienie protokołu i zatwierdzają jego zgodność z przebiegiem obrad.  

 


