
REGULAMIN  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 14 czerwca 2019 roku  

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, zwane dalej „Zjazdem”, obowiązuje 

niniejszy regulamin. 

 

§ 2 

1. W Zjeździe mogą brać udział: 

- z głosem decydującym – delegaci na Zjazd; 

- z głosem doradczym – zaproszeni goście. 

2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Zjazd jest ważny bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim członków. 

3. Zjazd może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

4. Uchwały dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania stowarzyszenia lub zbycia 

przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch 

trzecich głosów członków obecnych na walnym zebraniu. 

 

§ 2 

Zjazd otwiera prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

§ 3 

1. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego proponuje wybór: 

a) przewodniczącego Zjazdu; 

b) protokolanta - którego zadaniem jest protokołowanie przebiegu Zjazdu, 

zebranie wszystkich dokumentów Zjazdu i przekazanie ich Przewodniczącemu 

Zjazdu; 

którzy łącznie tworzą prezydium Zjazdu. 

2. Zgromadzonym przysługuje prawo zgłaszania dalszych kandydatur na powyższe 

funkcje. 

3. Wyboru dokonuje Zjazd zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  



 

§ 4 

1. Przewodniczący Zjazdu kieruje jego obradami zgodnie z niniejszym regulaminem i 

porządkiem obrad zatwierdzonym przez Zjazd, udzielając głosu dyskutantom i 

dbając o właściwą atmosferę Zjazdu.  

2. Przewodniczący Zjazdu udziela również głosu poza kolejnością w sprawach 

formalnych i dla złożenia wyjaśnień, decydując o tym czy sprawa jest formalna i 

określa czas przemówienia. 

3. Za sprawy formalne uważa się m.in. wnioski dotyczące sposobu głosowania lub 

przeprowadzenia obrad, przerwania dyskusji, ograniczenia wypowiedzi, odebrania 

głosu, zarządzenia przerwy. 

4. W przypadku trudności w prawidłowym prowadzeniu Zjazdu z powodu 

niewłaściwego zachowania się zebranych, przewodniczący jest uprawniony do: 

1) czynienia uwag wypowiadającemu się dotyczących formy, czasu trwania oraz 

wypowiadania się nie na temat; 

2) odebrania głosu osobie, która zachowuje się w ocenie przewodniczącego 

Zjazdu w sposób niewłaściwy; 

3) wyproszenia z miejsca obrad osoby, której zachowanie w ocenie 

przewodniczącego dezorganizuje obrady Zjazdu; 

4) uprzedzenia zgromadzonych, że dalsze zakłócanie przebiegu Zjazdu 

spowoduje zawieszenie obrad i zawieszenie Zjazdu przed wyczerpaniem 

porządku obrad, a w przypadku nieskuteczności tego uprzedzenia do 

zawieszenia obrad i zakończenia Zjazdu. 

 

§ 5 

1. Według zasad określonych w § 3 ust. 2 -3 niniejszego regulaminu, na wniosek 

przewodniczącego Zjazdu może zostać powołana komisja skrutacyjna - celem 

liczenia głosów, która w przypadku przeprowadzania wyborów w głosowaniu 

tajnym, może być zmieniona lub uzupełniona tak, by nie wchodziły w jej skład 

osoby w tych wyborach kandydujące. 

2. Liczbę członków komisji skrutacyjnej ustala Zjazd. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie na podstawie przyjętego przez Zjazd 

porządku obrad. 

2. Głosowanie na Zjeździe odbywa się: 

1) w sposób jawny; 



2) w sposób tajny – nad wnioskami o odwołanie członków organów 

stowarzyszenia lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Poza 

tym należy zarządzić głosowane co do tajności głosowania na żądanie choćby 

jednego z członków obecnych lub reprezentowanych na walnym zebraniu. 

3) po zarządzeniu głosowania zabroniona jest dyskusja w temacie wniosku 

poddawanego głosowaniu. 

 

§ 7 

Każdy delegat na Zjazd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego dysponuje tylko jednym głosem. 

 

§ 8 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka Zjazd. 

2. Z przebiegu Zjazdu sporządzony zostaje protokół, który podpisują: przewodniczący 

i protokolant. 

3. Do protokołu z przebiegu Zjazdu zostaje dołączony protokół komisji skrutacyjnej 

(jeśli została powołana).  

4. Komplet protokołów zostaje przekazany przez przewodniczącego Zjazdu zarządowi 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

§ 9 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje prezydium Zjazdu. 


