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REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW 
NA SEJMIK POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

 
 
Regulamin określa normy przedstawicielstwa członków zwyczajnych Polskiego Związku 
Żeglarskiego (zwanego dalej PZŻ) na Sejmik PZŻ, zasady zgłaszania kandydatów na delegatów 
na Sejmik PZŻ oraz tryb przeprowadzania wyborów delegatów na Sejmik PZŻ. 
 

ROZDZIAŁ I 
ZASADY USTALANIA ROZDZIELNIKA MANDATÓW NA SEJMIK PZŻ 

 
§ 1 

Liczby mandatów na poszczególne związkowe lub okręgowe walne zgromadzenia wyborcze 
członków zwyczajnych PZŻ są ustalane: 
1) w przypadku członków zwyczajnych PZŻ działających w formie prawnej stowarzyszenia - 

proporcjonalnie do liczby zrzeszonych w nich osób fizycznych, 
2) w przypadku członków zwyczajnych PZŻ działających w formie organizacji 

wielodyscyplinowych - proporcjonalnie do liczby osób fizycznych zrzeszonych 
w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w dziedzinie 
żeglarstwa. 

 
§ 2 

1. Rozdzielnik mandatów na Sejmik PZŻ jest ustalany na kadencję władz PZŻ na podstawie 
danych wykazanych w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl na dzień 30 czerwca roku 
poprzedzającego Sejmik sprawozdawczo-wyborczy PZŻ, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rozdzielnik mandatów na Sejmik PZŻ na kadencję władz PZŻ 2021 – 2025 jest ustalany na 
podstawie danych wykazanych w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl w terminie 
ustalonym przez Zarząd PZŻ dostosowanym do stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 1845.). 

3. Rozdzielnik mandatów na Sejmik PZŻ uchwala Zarząd PZŻ w terminie do dnia 30 września 
roku poprzedzającego Sejmik sprawozdawczo-wyborczy PZŻ, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Rozdzielnik mandatów na Sejmik PZŻ na kadencję władz PZŻ 2021 – 2025 uchwala Zarząd 
PZŻ w terminie dostosowanym do stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 1845.). 

 
ROZDZIAŁ II 

WYBORY DELEGATÓW NA SEJMIK PZŻ 
 

§ 3 
1. Kandydatami na delegatów na Sejmik PZŻ mogą być wyłącznie osoby posiadające status 

osób stowarzyszonych w PZŻ. 
2. Kandydatury na delegatów na Sejmik PZŻ mają prawo zgłaszać wyłącznie uprawnieni 

przedstawiciele członków zwyczajnych PZŻ. 
3. Wzór Zgłoszenia i oświadczenia kandydata na delegata na Sejmik PZŻ stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu. 
 

§ 4 
1. W wyborach delegatów na Sejmik PZŻ biorą udział wyłącznie przedstawiciele członków 

zwyczajnych PZŻ.  
2. Delegaci na Sejmik PZŻ wybierani są w głosowaniach tajnych na: 

1)  związkowym walnym zgromadzeniu wyborczym członków zwyczajnych PZŻ przez 
przedstawicieli członków zwyczajnych PZŻ niezrzeszonych w okręgowych związkach 
żeglarskich, 
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2) okręgowych walnych zgromadzeniach wyborczych członków zwyczajnych PZŻ przez 
przedstawicieli członków zwyczajnych PZŻ zrzeszonych w okręgowych związkach 
żeglarskich. 

3. Wykaz członków zwyczajnych PZŻ uprawnionych do wyboru delegatów na Sejmik PZŻ na 
danym okręgowym walnym zgromadzeniu wyborczym członków zwyczajnych PZŻ jest 
sporządzany przez PZŻ i przesyłany do właściwego OZŻ wraz z rozdzielnikiem mandatów 
w terminie do 31 października roku poprzedzającego Sejmik sprawozdawczo-wyborczy PZŻ, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wykaz członków zwyczajnych PZŻ uprawnionych do wyboru delegatów na Sejmik PZŻ na 
kadencję władz PZŻ 2021 – 2025 na danym okręgowym walnym zgromadzeniu wyborczym 
członków zwyczajnych PZŻ jest sporządzany przez PZŻ i przesyłany do właściwego OZŻ wraz 
z rozdzielnikiem mandatów w terminie ustalonym przez Zarząd PZŻ dostosowanym do stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020  
r. poz. 1845.). 

5. Wybory delegatów na Sejmik PZŻ są przeprowadzane do końca lutego roku, w którym odbywa 
się Sejmik sprawozdawczo-wyborczy PZŻ, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wybory delegatów na Sejmik PZŻ na kadencję władz PZŻ 2021 – 2025 są przeprowadzane 
w terminie ustalanym przez Zarząd PZŻ dostosowanym do stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 1845.). 
 

§ 5 
1. Delegatami na Sejmik PZŻ zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą 

liczbę głosów, do wyczerpania liczby mandatów przysługujących na dane związkowe lub 
okręgowe walne zgromadzenie wyborcze członków zwyczajnych PZŻ. 

2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na delegatów na Sejmik PZŻ jest mniejsza od liczby 
mandatów przysługujących na dane związkowe lub okręgowe walne zgromadzenie wyborcze 
członków zwyczajnych PZŻ, mandaty wolne pozostają nieobsadzone. 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów 
o wyborze decyduje losowanie. 

 
§ 6 

1. Komisja Skrutacyjna danego związkowego lub okręgowego walnego zgromadzenia 
wyborczego członków zwyczajnych PZŻ sporządza protokół z wyborów delegatów na Sejmik 
PZŻ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Protokoły komisji skrutacyjnych wraz ze zgłoszeniami i oświadczeniami wszystkich 
kandydatów na delegatów na Sejmik PZŻ oraz listami obecności poszczególnych okręgowych 
walnych zgromadzeń wyborczych członków zwyczajnych PZŻ są przekazywane do PZŻ 
w terminie do końca lutego roku, w którym odbywa się Sejmik sprawozdawczo-wyborczy PZŻ, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Protokoły komisji skrutacyjnych wraz ze zgłoszeniami i oświadczeniami wszystkich 
kandydatów na delegatów na Sejmik PZŻ oraz listami obecności poszczególnych okręgowych 
walnych zgromadzeń wyborczych członków zwyczajnych PZŻ są przekazywane do PZŻ 
w terminie ustalanym przez Zarząd PZŻ dostosowanym do stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 1845.). 

 
ROZDZIAŁ III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 7 
1.  Mandaty delegatów na Sejmik PZŻ są imienne i nie mogą być odstępowane innym osobom. 
2. Delegaci na Sejmik PZŻ zachowują swoje mandaty przez okres kadencji władz PZŻ.  
 

§ 8 
W przypadku powstania wakatu w gronie delegatów wybranych przez dane związkowe lub 
okręgowe walne zgromadzenie wyborcze członków zwyczajnych PZŻ, zwolnione miejsce jest 
obsadzane przez kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, 
a w przypadku braku takiego kandydata, delegata wybranego w wyborach uzupełniających. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu wyboru delegatów na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

Z G Ł O S Z E N I E  K A N D Y D A T A  
NA DELEGATA NA SEJMIK POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

 

Ja niżej podpisany/a  
                                                                                          imię i nazwisko zgłaszającego 

zgłaszam kandydaturę  
                                                                                              imię i nazwisko kandydata 

na delegata na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. 
 

     

 miejscowość i data   czytelny podpis zgłaszającego*  
 
 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

O Ś W I A D C Z E N I E  K A N D Y D A T A  
NA DELEGATA NA SEJMIK POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

 

Imię i nazwisko  
 

PESEL  
 

Adres korespondencyjny  
 

Telefon kontaktowy  
 

Adres e-mail  
 

Przynależność klubowa  
                                                                                    nazwa i siedziba podmiotu – członka zwyczajnego PZŻ  

 

Oświadczam iż wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. 
Stosownie do zapisów § 10 ust. 4 i 4a, § 15 ust. 3 Statutu PZŻ oświadczam, iż jestem członkiem wyżej wymienionego podmiotu 
będącego członkiem zwyczajnym PZŻ. 
Zgodnie z wymogami § 16 ust. 2 pkt. 1 Statutu PZŻ oświadczam, iż nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 
Zobowiązuję się do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji we władzach PZŻ jeśli przestanę być członkiem podmiotu będącego 
członkiem zwyczajnym PZŻ lub jeśli nastąpią przesłanki o których mowa w  § 16 ust. 2 pkt. 1 Statutu PZŻ. 
 

     

 miejscowość i data   czytelny podpis kandydata*  
 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Polski Związek Żeglarski 
z siedzibą w Warszawie. 
 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą pod adresem al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 

Warszawa, adres e-mail: pyabiuro@pya.org.pl; 
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

iodo@pya.org.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych PZŻ; 
4) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5) danie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 
7) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 
9) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie; 

10) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 



Regulamin wyboru delegatów na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego  
Uchwała nr 8/S/LII Sejmiku PZŻ z dn. 05.11.2020 r.  

4 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu wyboru delegatów na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ 
ZWIĄZKOWEGO/OKRĘGOWEGO* WALNEGO ZGROMADZENIA WYBORCZEGO 

CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PZŻ  

 
 

WYBORY DELEGATÓW NA SEJMIK PZŻ 
przeprowadzone przez 

 

 
nazwa okręgowego związku żeglarskiego/związku żeglarskiego 

 
Komisja Skrutacyjna Związkowego/Okręgowego* Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych 
PZŻ w składzie: 

 

Przewodniczący:  
 

Z-ca Przewodniczącego:  
 

Sekretarz:  
 

stwierdza, że: 
1) w wyborach delegatów na Sejmik PZŻ wzięło udział ogółem ................ przedstawicieli członków 

zwyczajnych PZŻ, co przy liczbie ................... uprawnionych do głosowania stanowi .............. %, 
w tym oddano: .......... głosów ważnych i .......... głosów nieważnych, 

2) w wyniku przeprowadzonego głosowania niżej wymienieni kandydaci na funkcję delegata na 
Sejmik PZŻ uzyskali następujące liczby głosów: 

 

 1.   głosów 

 2.   głosów 

 3.   głosów 

 4.   głosów 

 5.   głosów 

 6.   głosów 

 7.   głosów 

 8.   głosów 

 9.   głosów 

 10.   głosów 

 11.   głosów 

 12.   głosów 

 13.   głosów 

 14.   głosów 

 15.   głosów 

 16.   głosów 

 17.   głosów 

 18.   głosów 

 19.   głosów 

 20.   głosów 
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3) wobec powyższego następujące osoby zostały wybrane delegatami na Sejmik PZŻ: 
 

 1.   głosów 

 2.   głosów 

 3.   głosów 

 4.   głosów 

 5.   głosów 

 6.   głosów 

 7.   głosów 

 8.   głosów 

 9.   głosów 

 10.   głosów 

 11.   głosów 

 12.   głosów 

 13.   głosów 

 14.   głosów 

 15.   głosów 

 16.   głosów 

 17.   głosów 

 18.   głosów 

 19.   głosów 

 20.   głosów 

 
4)  ponieważ następujący kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów: 

 

 1.   głosów 

 2.   głosów 

 3.   głosów 

 4.   głosów 

 5.   głosów 

 6.   głosów 
 

zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu wyboru delegatów na Semik Polskiego Związku Żeglarskiego 
przeprowadzono losowanie w wyniku którego następujące osoby zostały wybrane delegatami na 
Sejmik PZŻ: 

 

 1.   głosów 

 2.   głosów 

 3.   głosów 

 4.   głosów 
 

 Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:   
  

 Przewodniczący:  
  

 Z-ca Przewodniczącego:  
  

 Sekretarz:  

 
 

miejscowość i data   
 


