
REGULAMIN 

 

Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Oddziału ZEiRP RP                                                           

w  Bydgoszczy 

 

1. Podstawą prawną do odbycia zjazdu jest Statut Związku Emerytów                          

i Rencistów Pożarnictwa RP. 

2. W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział : ( §  39 ust. 5 Statutu  ZEiRP RP ).  

a) z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków Kół 

Terenowych.  

DELEGACI POWINNI MIEĆ KARTY MANDATOWE. 

b) z głosem doradczym zaproszeni członkowie władz Oddziału Wojewódzkiego  

i przedstawiciele władz naczelnych Związku, jeżeli nie są delegatami, 

przedstawiciele członków wspierających, członkowie honorowi, Honorowi 

Prezesi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, o ile nie są delegatami i zaproszeni 

goście. 

3. Obradami kieruje przewodniczący Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Na czas 

obrad wybierany jest protokolant lub protokolanci zwany dalej sekretarzem WZD, 

który spisuje protokół obrad.  

4. Wnioski oraz zgłoszenia do dyskusji należy kierować do przewodniczącego 

WZD. 

5. Sprawy poddawane pod głosowanie rozstrzygane są zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów na zjazd plus jedna osoba 

i odbywają się poprzez podniesienie mandatu.  

6. Głosowanie nad wyborem członków władz Oddziału Wojewódzkiego 

przeprowadzane jest w sposób tajny. 

7. Nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem pełnomocników.  

8.  Zjazd wybiera na czas obrad: 

a) komisję mandatową, 

b) komisję uchwał i wniosków, 

c) komisję skrutacyjną  

d) komisję wyborczą 



Komisję mandatową, wyborczą i skrutacyjną można połączyć w jedna komisję 

mandatowo-skrutacyjno-wyborczą. 

7.   Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.   

Postanowienia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Wnioski pod adresem 

komisji należy składać do przewodniczącego WZD. 

8.  Wyniki prac komisji powinny być zawarte w protokole podpisanym przez 

przewodniczącego i sekretarza komisji i złożone przewodniczącemu WZD.  

9.   Przewodniczący WZD zarządza pierwsze posiedzenie władz Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, na których 

następuje wybór funkcyjnych ZOW i KRO, w tym Prezesa i Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

10.  Z przebiegu obrad WZD sporządza się protokół w 2 egz., który podpisują; 

Przewodniczący WZD i Sekretarz. Oryginał: protokołu oraz wszystkich 

załączników; zawiadomienie o WZD, uchwał WZD, wniosków zgłoszonych 

pisemnie – pozostaje w dokumentacji ZOW, a drugi egz. Protokołu wraz  

z potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” załącznikami, przesyła się do 

organu nadzorującego tj. do UM __________________________ 


