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REGULAMIN wyboru delegatów W-MZJ na zjazd PZJ 
Warszawa, 30 sierpnia 2021 r. 

 
§ 1 

Zasady wyboru delegatów na zjazd PZJ określa statut PZJ w Par. 29 oraz Par 14 ust 1 i 2. W-MZJ jest 
zobowiązany do prawidłowego przeprowadzenia wyborów delegatów. 
 

§ 2 
1. Wybory delegatów na zjazd PZJ prowadzi Przewodniczący Zebrania Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów W-MZJ przy pomocy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
2. Wyniki wyboru delegatów muszą być przekazane do Biura PZJ w ciągu 7 dni od dnia ich wyboru. 
3. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Przewodniczący Zebrania. 
 

§ 3 
1. Zgodnie z Par 29 ust 2 statutu PZJ wybierani są następujący delegaci na zjazd PZJ: 

a. 1 delegat reprezentujący W-MZJ 
b. 17 delegatów + 8 delegatów rezerwowych reprezentujących członków zrzeszonych w PZJ 

mających siedzibę na terenie W-MZJ i będących członkami W-MZJ 
 

§ 4 
1. Zgodnie z Par 29 ust 2 podpunkt 1 statutu PZJ czynne prawo wyborcze uprawniające do wyboru 

delegata W-MZJ na zjazd PZJ mają wszyscy członkowie W-MZJ. 
2. Zgodnie z Par 29 ust 6 statutu PZJ czynne prawo wyborcze uprawniające do wyboru delegatów 

na zjazd PZJ reprezentujących członków zrzeszonych w PZJ mają tylko przedstawiciele członków 
zwyczajnych PZJ określonych w Par 14 pkt 2 statutu PZJ. 

3. Zgodnie z Par 29 ust 8 statutu PZJ bierne prawo wyborcze uprawniające do bycia wybranym jako 
delegat na zjazd PZJ ma każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnię praw publicznych 
oraz pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
§ 5 

1. Każdy delegat W-MZJ ma prawo do jednego głosu przy głosowaniu na delegata W-MZJ. 
2. Każdy z członków zwyczajnych PZJ zrzeszony w W-MZJ ma prawo do 17 głosów przy głosowaniu 

na delegatów będących przedstawicielem członków zwyczajnych PZJ oraz do 8 głosów w 
kolejnym głosowaniu na delegatów rezerwowych.  

 
 

§ 6 
Głosowanie na delegatów na zjazd PZJ odbywa się w 3 osobnych turach: 

1. I tura - głosowanie wszystkich delegatów W-MZJ na delegata będącego przedstawicielem W-MZJ 
i podanie wyników głosowania; 

2. II tura - głosowanie członków zwyczajnych PZJ zrzeszonych w W-MZJ na 17 delegatów będących 
ich przedstawicielami i podanie wyników głosowania; 

3. III tura - głosowanie członków zwyczajnych PZJ zrzeszonych w W-MZJ na 8 delegatów 
rezerwowych będących ich przedstawicielami i podanie wyników głosowania; 

4. Głosowania nie mogą się rozpocząć do czasu kiedy nie zgłoszono kandydatów na każdą turę 
głosowania w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie osób wybieranych. 

5. Głosowania odbywają się na osobnych kartach przedstawiających w kolejności alfabetycznej 
wszystkich zgłoszonych kandydatów z podaniem ich nazwiska i imienia. W przypadku zgłoszenia 
tylko 1 kandydata dopuszcza się głosowanie przez podniesienie mandatów. 

6. W przypadku zaznaczenia na karcie większej niż maksymalna liczba głosów do oddania taka karta 
staje się nie ważna. Głosujący mają prawo do oddania mniejszej niż maksymalna liczba głosów. 
Każda zmiana na karcie musi być zatwierdzona parafką przez głosującego. W przypadku braku 
parafek przy wyprowadzonych zmianach taka karta staje się nie ważna. 
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§ 7 
Zgłaszanie kandydatur na delegatów na zjazd PZJ i reprezentowanie W-MZJ: 

1. Prawo do zgłoszenia kandydatur na delegatów na zjazd PZJ ma każdy członek W-MZJ oraz Zarząd 
W-MZJ. 

2. Kandydatury są zgłaszane w trakcie NWZD W-MZJ. 
3. Po I i II turze głosowania dopuszcza się zgłaszanie kolejnych kandydatów na delegatów 

rezerwowych. 
4. Każda osoba zgłoszona musi ustnie lub pisemnie potwierdzić chęć kandydowania przy czym nie 

ma konieczności aby dana osoba była obecna podczas głosowań. Za potwierdzenie zgód 
odpowiada Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. 

5. Wybrani delegaci zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w zjazdach PZJ. 
6. Zarząd W-MZJ każdemu z delegatów będzie refundował ryczałtowo koszty udziału w zjazdach PZJ 

według ustalonych stawek. 
 
KONIEC 


