Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.
L.dz.: 170 /2020

Zawiadomienie
W oparciu o § 33 ust. 3 Statutu PZOS oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Związku z dnia
19 sierpnia 2020 r., zawiadamiam, że Sprawozdawczo- Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów PZOS
odbędzie się 19 września 2020 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie,
w I terminie o godz. 18:45 lub w II terminie o godz. 19:00.
Informuję ponadto, że zgodnie ze Statutem PZOS § 32 ust 2 „Delegatem na Krajowy Zjazd
Delegatów jest przedstawiciel członka zwyczajnego i nadzwyczajnego spełniający warunki zawarte
§ 23 pkt 2.” oraz § 32 ust 4 „Każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do wyboru delegata:
1/ klub sportowy– 1 delegata; 2/ wojewódzki związek– 2 delegatów”. Członkostwo zwyczajne ustaje
w przypadku (§ 25 ust 1 pkt 3) „nieopłacenia rocznej składki członkowskiej w okresie kolejnych
dwóch lat”. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku (§ 26 ust 1 pkt 4) „nieopłacenia rocznej
składki członkowskiej”.
W Sprawozdawczo- Wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci członków
PZOS wg stanu opłacenia składek na dzień 14 września 2020 r. Udział w S-W KZD z głosem doradczym
biorą członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni
goście (§ 38 pkt 3, 4 i 5).
W związku z powyższym, wszystkich członków zwyczajnych i nadzwyczajnych prosimy
o pisemne zgłoszenie swoich delegatów, na załączonym druku, do biura PZOS do 17.09.2020 br., w
wyjątkowych przypadkach w dniu Zjazdu.
W celu uporządkowania procedury wyborczej oraz umożliwienia wyboru najbardziej
kompetentnych kandydatów do władz Związku prosimy o:
- zgłaszanie nie piśmie kandydatur na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji merytorycznych do biura
PZOS do dnia 16.09.2020 r.;
- przedstawienie podczas Zjazdu, przed wyborami, swojego programu działania w nowo wybranym
Zarządzie.
Informujemy, że powyższa procedura nie wyklucza prawa do zgłaszania kandydatur do
statutowych władz Związku podczas KZD.
Koszty Przyjazdu na Sprawozdawczo- Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów PZOS ponoszą
jednostki delegujące lub zainteresowane osoby.
W załączeniu przesyłam projekt Porządku i Regulamin Obrad S-W KZD.
Prosząc o terminową realizację powyższych ustaleń, pozostaję z wyrazami szacunku
Prezes PZOS
/-/ Krzysztof Urbaniak

……………………..................……………

….………….............………..

pieczątka członka zwyczajnego/nadzwyczajnego

/miejscowość, data/

Termin zgłoszenia
do 17.09.2020r.

Polski Związek Orientacji Sportowej
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 30

ZGŁOSZENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zgłasza
/nazwa członka zwyczajnego/nadzwyczajnego PZOS/

Kol.: ……………………………………………………………………………………………………………….
na Krajowy Zjazd Delegatów PZOS, który odbędzie się w Lubachowie w dniu 19 września 2020 r.

Prezes/ Dyrektor Klubu

………………………….

Projekt
Opracował Krzysztof Kołakowski

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU
ORIENTACJI SPORTOWEJ
Lubachów, 19 września 2020 r.

1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad przez Prezesa Związku.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy i Sekretarza.
Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Komisji :
a/ Mandatowo-Skrutacyjnej
b/ Wyborczej
c/ Uchwał i wniosków
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu PZOS.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za 2019 rok
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego
rewidenta przez Krajowy Zjazd Delegatów.
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów do władz Związku.
11. Wybory Władz Związku.
12. Dyskusja. Przyjęcie uchwał i wniosków przez Krajowy Zjazd Delegatów.
13. Zakończenie obrad.

Projekt
Opracował: Krzysztof Kołakowski

REGULAMIN OBRAD
KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ
Lubachów, 19 września 2020 roku
§1
Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd PZOS.
§2
Zgodnie z § 32, § 38 Statutu PZOS w Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1. Z biernym i czynnym prawem wyborczym – delegaci członków zwyczajnych;
a) Klub sportowy – 1 delegat
b) Wojewódzki związek – 2 delegatów
2. Z biernym prawem wyborczym członkowie nadzwyczajni;
a) Klub sportowy – 1 delegat
b) Wojewódzki związek – 2 delegatów
3. Nie będący delegatami członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Członkowie honorowi i wspierający;
5. Zaproszeni goście.
§3
Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny:
a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów;
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę delegatów obecnych, o ile termin był podany w
zawiadomieniu.
§4
Każdy delegat ma prawo do jednego głosu stanowiącego i może z tego prawa korzystać osobiście.
§5
1. Uchwała w sprawie zmiany statutu związku może być podjęta tylko wtedy, gdy w Krajowym
Zjeździe Delegatów bierze udział co najmniej połowa delegatów i opowie się za nią co
najmniej 2/3 obecnych delegatów, zaś w drugim terminie uchwała podejmowana jest
większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwały § 5 pkt 1.
§6
1. Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów otwiera Prezes Związku, proponując wybór
Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy i Sekretarza.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów w
głosowaniu jawnym. Sekretarzem Zjazdu może być osoba nie będąca delegatem członka
zwyczajnego.
§7
Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium w składzie:

Przewodniczący Zjazdu, Zastępca i Sekretarz.
§8
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów obowiązują wszystkich członków i władze PZOS.
§9
Do obowiązków Przewodniczącego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 Prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem
 Udzielenie głosu uczestnikom Krajowego Zjazdu Delegatów wg kolejności zgłoszeń.
Do obowiązków Sekretarza Krajowego Zjazdu Delegatów należy prowadzenie protokołu przebiegu
obrad.
§ 10
Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów
wyboru Komisji:


Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie 3 osób, w celu stwierdzenia prawomocności obrad i
obliczenia wyników głosowania.
 Uchwał i wniosków w składzie 3 osób.
 Wyborczej w składzie 3 osób
Komisja wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
Przewodniczący Komisji składa Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie z pracy Komisji.
§ 11
Ustala się liczbę członków Zarządu na 5 – 9 (w tej liczbie znajduje się Prezes).
§ 12
Wybory Prezesa Związku odbywają się w drodze oddzielnego tajnego głosowania. Wybory do
Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
Przed przystąpieniem do głosowania na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej –
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów winien zażądać od kandydatów zgody na
kandydowanie oraz poprosić o krótką prezentację (3-5 min.) swojego planowanego działania w
danej strukturze władzy Związku.
§ 13
1. Uczestnikom Krajowego Zjazdu Delegatów przysługuje prawo zabierania głosu po uprzednim
zgłoszeniu do Przewodniczącego Zjazdu.
2. Określa się czas wystąpienia do 5 minut.
3. Przewodniczący może odebrać prawo głosu, jeżeli wystąpienie przekracza ustalony czas.
4. Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu poza kolejnością.
 Zaproszonym gościom
 Członkom Zarządu PZOS
§ 14
1. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje delegatom, przedstawicielom władz państwowych i
sportowych.
2. Wnioski i propozycje Przewodniczący poddaje pod głosowanie, które odbywa się w sposób
jawny.

3. Głosowanie nad wnioskami odbywa się przez podniesienie mandatu i następuje po
wyczerpaniu dyskusji w danej sprawie.
§ 15
1. Przebieg Krajowego Zjazdu Delegatów jest protokołowany. Protokół winien spełniać wymogi
(uchwały, załączniki, itp.) stanowiąc rzetelny dowód przebiegu obrad.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu.
§ 16
Zamknięcia obrad dokonuje Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad.
W sprawach dotyczących sposobu obrad nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje
Przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów.

