


Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZKwP 11 stycznia 2020 r. 

 

 

PROPONOWANY 

PORZĄDEK OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZKwP 

 

1. Otwarcie obrad Zjazdu, przywitanie zaproszonych gości i Delegatów.  

 

2. Wybór Przewodniczącego obrad  

 

3. Wybór członków prezydium obrad - sekretarza i co najmniej trzech członków 

prezydium.  

 

4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej w składzie minimum trzech osób (skład 

liczbowy komisji ustala Zjazd).  

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej z wnioskami o prawomocności zebrania 

i ilości Delegatów uprawnionych do uczestnictwa w obradach i ilości obecnych 

delegatów na Zjeździe.  

 

7. Stwierdzenie ważności i prawomocności Zjazdu Delegatów przez Przewodniczącego 

obrad.  

 

8. Rozpatrzenie propozycji zmiany w Statucie ZKwP.  

 

9. Wybory uzupełniające do Zarządu Głównego.  

 

10. Odczytanie protokołu z wynikami wyborów przez Komisję Skrutacyjną.  

 

11. Podanie przez Przewodniczący Zjazdu do wiadomości Delegatów uzupełnionego 

składu Zarządu Głównego.  

 

12. Zamknięcie obrad Zjazdu. 
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Wniosek Zarządu Głównego z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zmianę Statutu ZKwP 

 
 

WNIOSEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKWP 

o zmianę § 21 pkt 2 ppkt. 1 Statutu 
Związku Kynologicznego w Polsce 

uchwalony w dniu 8 sierpnia 2019 r. 
 

***** 
 

Kolorem czarnym oznaczono fragmenty tekstu Statutu, które pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
Kolorem niebieskim i przekreśleniem oznaczono fragment przepisu Statutu, którego  
proponuje się zmianę. 
Kolorem czerwonym i pogrubioną czcionką oznaczono proponowany zapis Statutu w brzmieniu 
uchwalonym przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 08.08.2019 r. 

 
 

§ 21 

1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku. 
2. W Zjeździe Delegatów udział biorą: 

1) z głosem decydującym delegaci wybrani na ostatnich walnych zgromadzeniach członków 
macierzystych oddziałów w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę czterystu 
dwustu członków oddziału, według stanu rejestrów członkowskich, 

2) z głosem doradczym członkowie honorowi oraz członkowie ustępujących władz Związku – jeżeli 
nie zostali wybrani delegatami – i zaproszeni goście. 

3. Zjazd Delegatów może być zwyczajny albo nadzwyczajny. 
4. Funkcję delegata pełni się osobiście i nie można jej scedować na inną osobę. 
5. Mandaty delegatów i ich zastępców, wybranych na Zjazd Delegatów, zachowują ważność przez 

okres kadencji władz naczelnych Związku, to jest przez 4 lata. 
 

 


