
POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU Załącznik nr 1

INSTRUKCJA

przeprowadzania wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA

I. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1) Do wyboru delegatów na WZD PZA uprawniona jest każda organizacja mająca status członka PZA.

2) Delegatami na WZD PZA mogą być wyłącznie członkowie organizacji zrzeszonych w PZA.

3) Prawo zgłaszania kandydatur delegatów na WZD PZA mają wszyscy członkowie klubu obecni na
Walnym Zebraniu.

4) Proponowani kandydaci na delegatów muszą w trakcie Walnego Zebrania  Wyborczego wyrazić swą
zgodę na kandydowanie. Pisemna zgoda winna być uwierzytelniona przez Zarząd organizacji oraz musi
być dostarczona przewodniczącemu Walnego Zebrania Wyborczego przed zamknięciem listy  wyborczej
(dotyczy tylko kandydata, który jest nieobecny na walnym zebraniu).

5) Zgodnie z § 17 Statutu PZA obowiązuje następujący „KLUCZ WYBORU DELEGATÓW” na WZD
PZA:

a) liczbę delegatów ustala się w stosunku do łącznej liczby członków danej organizacji, wg stanu
na  dzień  31  grudnia  roku  poprzedzającego  Walne  Zgromadzenie  Delegatów,  którzy
jednocześnie:
-  uznają daną organizację za swą organizację macierzystą, 

-  do wyżej wymienionej grupy osób zalicza się również osoby będące członkami honorowymi 
PZA, o ile uznają daną organizację za swą organizację macierzystą.

b) jeden delegat jest wybierany na 100 członków spełniających wyżej podane kryteria. Następni
delegaci wybierani są po przekroczeniu pierwszej i kolejnych następnych setek członków, to
znaczy:

liczba członkówod 15 do 100 liczba delegatów - 1

-,,- od 101 do 200 -,,-      - 2

-,,- od 201 do 300 -,,-      - 3

-,,- od 301 itd. -,,-      - 4

II. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORU

6) Zarząd organizacji,  zgodnie z postanowieniami Statutu przed ustalonym terminem Walnego Zebrania
Wyborczego, ma obowiązek powiadomić o nim wszystkich członków organizacji.

7) Zarząd  organizacji  jest  zobowiązany  do przygotowania  na  Walne Zebranie  Wyborcze  odpowiednich
dokumentów pozwalających na ustalenie liczby delegatów na WZD PZA przysługujących danej organizacji
oraz liczby członków organizacji posiadających w dniu Walnego Zebrania czynne i bierne prawo wyborcze.

Listy, o których mowa powyżej powinny zawierać nazwisko i imię osoby.

8) Dokumenty, o których mowa wyżej,  Zarząd organizacji  przekazuje w trakcie  Walnego Zebrania jego
przewodniczącemu, a ten kolejno komisji mandatowej.

9) Walne Zebranie wybiera spośród członków posiadających czynne prawo wyborcze: 

a)  przewodniczącego Zebrania, 

b) komisję mandatową, 

c) komisję skrutacyjną,



d) sekretariat Zebrania oraz ewentualnie - komisję wnioskową, w przypadku mniejszej frekwencji w
miejsce komisji mandatowej i skrutacyjnej można powołać jedną komisje.

10)  Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi obrady, a w szczególności ma prawo udzielania i zabierania
głosu, zarządzania głosowań, zamknięcia obrad, a także interpretacji niniejszej „INSTRUKCJI". 

11)  Sekretariat zebrania w trakcie obrad sporządza listę obecności za Zebraniu oraz listy wyborcze, a po
zakończeniu Zebrania protokół z jego przebiegu.

12)  Przewodniczący Walnego Zebrania jest zobowiązany do zapoznania zebranych z treścią mniejszej
„INSTRUKCJI" przed rozpoczęciem wyboru delegatów.

13)  Komisja Mandatowa (w składzie: przewodniczący i 2 członków):

a) sprawdza prawidłowość przedstawionych przez Zarząd dokumentów wymienionych w p. 11 niniejszej
„INSTRUKCJI",

b) ustala, na podstawie ww. dokumentów liczbę delegatów na WZD PZA przysługującą organizacji,

c) stwierdza prawomocność Walnego Zebrania - na podstawie wyżej wymienionych dokumentów oraz
listy obecności na Zebraniu,

d) sprawdza spełnienie wymaganych w niniejszej „INSTRUKCJI" warunków przez osoby zgłoszone jako
kandydaci na delegatów,

e) wydaje osobom uprawnionym mandaty i karty wyborcze,

f) sporządza protokół - wg Załącznika nr 2.

14) Komisja Skrutacyjna (w składzie: przewodniczący i 2 członków) przeprowadza wybór delegatów i ogłasza
jego wynik oraz sporządza protokół - wg Załącznika nr 3.

UWAGA: osoby wybrane do Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami na delegatów.

15) W celu zapewnienia reprezentacji danej organizacji na WZD PZA - Walne Zebranie ma również prawo
dokonać  wyboru  zastępców  delegatów.  Wybór  zastępców  przeprowadza  się  analogicznie  jak  wybór
delegatów  i  na  podstawie  tych  samych  kryteriów.  Zastępca  delegata  uczestniczy  
w WZD PZA w razie niemożności przybycia któregoś delegata.

16) Wybrana ewentualnie komisja wnioskowa przedstawia Zebraniu projekt uchwał i wniosków, które członkowie
organizacji  chcą  poprzez  delegatów  przekazać  WZD PZA.  Głosowanie  nad  tymi  projektami  można
przeprowadzić jawnie, a o kwalifikacji wniosku lub uchwały rozstrzyga większość.

17) W wyniku WZ należy sporządzić następujące dokumenty, które Zarząd  organizacji zobowiązany jest
przekazać do Biura Zarządu PZA w terminie  do dnia 10.05.2018:

a) protokół z Walnego Zebrania organizacji  - poświęconego wyborowi  delegatów  na WZD PZA (z
podpisem przewodniczącego i sekretarza WZ), 

b) protokół komisji mandatowej - wg Załącznika nr 2 (z podpisami członków komisji), 

c) protokół komisji skrutacyjnej - wg Załącznika nr 3 (z podpisami członków komisji),

d) dokumenty wymienione w pkt. 11 (listy członków), 

e) listę obecności na WZ z podpisami uczestników (potwierdzona zgodnie z oryginałem kopia listy).



Nazwa organizacji Załącznik nr 2  

(pieczątka nagłówkowa,
telefon kontaktowy) (miejscowość i data)

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ
Walnego Zebrania Wyborczego:

………......................................................................................................................................................................................
(nazwa organizacji)

przeprowadzonego w dniu: ....................................................................................................................................

1. Liczba członków organizacji uznających ją za swą                                                                         
organizację macierzystą ………………..………

2. Liczba członków organizacji – jak wyżej - będących
jednocześnie członkami honorowymi PZA:                                                 ..............................

                                                                                                 Razem: ________

3. Liczba delegatów na WZD PZA przysługująca organizacji:               .....................................

4. Liczba członków organizacji posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach delegatów na WZD PZA – 

obecnych na Walnym Zebraniu:                                                            ....................................

5. Komisja Mandatowa stwierdza, że Walne Zebranie Wyborcze:

………....................................................................................................................................................................
(nazwa organizacji)

jest      -nie jest (niepotrzebne skreślić)           p r a w o m o c n e

Komisja Mandatowa: Imię i nazwisko Podpis  

Przewodniczący: 1.............................................. .....................................

Członkowie: 2................................................            …...................................

3................................................ .......................................

Przewodniczący

Walnego Zebrania: 4................................................ ......................................



Załącznik nr 3  

Nazwa organizacji

(pieczątka nagłówkowa) (miejscowość i data)

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
z Walnego Zebrania Wyborczego:

……….............................................................................................................................................................

(nazwa organizacji)

przeprowadzonego w dniu: ................................................................................................................

1. Liczba uczestników Zebrania uprawnionych do wyboru
delegatów na WZD PZA: .......................................

2. Ilość oddanych głosów: ..................................

- w tym głosów ważnych: ........................................

3. Wyniki wyborów:

imię i nazwisko kandydata: ilość otrzymanych głosów ważnych:  

01. ............................................................. ...........................

02. ............................................................ ...........................

03. ............................................................  ...........................

04. .............................................................  ...........................

05. .............................................................  ...........................

06. .........................................................  .........................

07. ..................................................  ......................

08. ....................................................... ..........................

09.  ...................................................... .........................

10. ......................................................... .........................



4.         Komisja Skrutacyjna stwierdza na podstawie wyników głosowania, że delegatami i zastępcami na WZD 
PZA w:

………...........................................................................................................................................

(nazwa organizacji)

               wybrani zostali:

Lp.      Imię i nazwisko Adres   e-mail    t  elefon   

d e l e g a c i :

01. ....................................... ......................................................................................

02. ...................................... ..................................................................................

03. ........................................ ......................................................................................

04. .................................... ..................................................................................

05. ........................................ ......................................................................................

z a s t ę p c y    d e l e g a t ó w :

01. .................................. .............................................................................

02. ......................................... ............................................................................................

03. ........................................ ............................................................................................

Komisja Skrutacyjna:

Imię i nazwisko Podpis  

Przewodniczący:             1. ................................................                          ………..........................

Członkowie:               2. ..................................................... ……….………………...

        3. ............................................... ……….........................

Przewodniczący

Walnego Zebrania:          4.  . ....................................... …….........................

Uwaga: prosimy o czytelne wpisywanie danych wybranych delegatów.
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