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KOMUNIKAT nr 1 
dotyczący zwołania i przeprowadzenia 

Sejmiku Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
 
 
 
Zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich zawiadamia o Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczym 
Delegatów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, który odbędzie się, w dniu 11 września 2021 roku w 
Sali Konferencyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 o godz. 10:00 
w I terminie oraz o godz. 10:30 w II terminie. 
 
Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich został zwołany 
przez Zarząd PZTW uchwałą z dnia 27.05.2021 roku na podstawie §26 ust. 1 obowiązującego Statutu PZTW i 
działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Delegatów Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, których 
projekty stanowią załącznik do niniejszego komunikatu oraz będą dostępne na stronie PZTW.  
 
Zarząd PZTW przypomina, iż członkowie PZTW mają prawo być reprezentowani podczas Sejmiku przez 
wybranych delegatów w oparciu o klucz wyborczy ustanowiony w §23 Statutu PZTW, zgodnie z którym: 
1) Każdy Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich, zrzeszający 3 lub mniej klubów sportowych 

będących członkami zwyczajnymi Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany przed 
każdym Sejmikiem na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego Związku Towarzystw Wioślarskich; 

2) Każdy Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich, zrzeszający 4 lub więcej klubów sportowych 
będących członkami zwyczajnymi Związku - otrzymuje po 2 mandaty, a jego delegaci są zgłaszani przed 
każdym Sejmikiem na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego Związku Towarzystw Wioślarskich; 

3) Każdy klub sportowy będący członkiem zwyczajnym Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat 
jest zgłaszany przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały Zarządu klubu; 

4) Inny członek zwyczajny Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany przed każdym 
Sejmikiem na podstawie uchwały Zarządu danego członka; 

 
Zgłoszenia delegatów na Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów należy dokonać na załączonym do 
komunikatu druku. Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać do dnia 27.08.2021 r na adres Związku 
(drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pztw.pl lub pocztą). Materiały zjazdowe zostaną przesłane 
bezpośrednio delegatom drogą mailową. 



 

 

Jednocześnie Zarząd PZTW informuje, że zgodnie z §30 Statutu PZTW zgłoszenia kandydatów na funkcję 
Prezesa Zarządu PZTW i członków Zarządu PZTW (poza Przewodniczącym Rady Zawodniczej, którego może 
zgłosić każdy delegat w trakcie Sejmiku) może dokonać grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku 
w terminie nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku. Jeżeli w ww. terminie nie zostanie zgłoszony żaden 
kandydat na Prezesa Zarządu lub odpowiednia liczba kandydatów na członków Zarządu, dodatkowych 
kandydatów może zgłosić grupa 3 delegatów w trakcie Sejmiku.  
Natomiast zgodnie z §40 Statutu PZTW zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PZTW może 
dokonać członek zwyczajny Związku w terminie nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku. Jeżeli w ww. 
terminie nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, 
dodatkowych kandydatów może zgłosić każdy z delegatów w trakcie Sejmiku. 
Zgłoszenia kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu PZTW oraz członków Zarządu PZTW i Komisji Rewizyjnej 
dokonuje się w formie pisemnej lub elektronicznej, przez którą rozumie się wiadomość mailową, do której 
dołączono skan pisemnego zgłoszenia kandydata. Zgłoszenie na załączonych do komunikatu drukach należy 
przesłać pocztą na adres biura PZTW lub mailem na adres sekretariat@pztw.pl  do dnia 28.08.2021 do godz. 
24.00. 
 
 
        Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
- Projekt porządku obrad Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego PZTW; 
- Projekt regulaminu obrad Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego PZTW wraz z ordynacją wyborczą 
- Ankieta delegata na Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZTW 
- Ankieta kandydata na Prezesa PZTW 
- Ankieta kandydata na członka Zarządu PZTW 
- Ankieta kandydata na członka Komisji Rewizyjnej 



Zarząd PZTW na podstawie §25 ust. 1 Statutu PZTW przedstawia 
Sejmikowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 

 
PROJEKT 

PORZĄDEK OBRAD 
Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 

Warszawa, 11 września 2021 r. 
I termin - godz. 10.00 II termin - godz. 10:30 

 
I. Część organizacyjna 

1. Otwarcie Sejmiku i powitanie zaproszonych gości. 
2. Wyznaczenie osób do pomocy w liczeniu głosów do momentu wyboru członków Komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego, a następnie pozostałych członków Prezydium - 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad. 
5. Wybór komisji Sejmiku: 

a. Mandatowo-Skrutacyjnej 
b. Wyborczej 
c. Uchwał i Wniosków 

6. Przemówienia powitalne i okolicznościowe. 
7. Wręczenie odznaczeń i nagród. 
8. Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. prawomocności Sejmiku. 

 
II. Część sprawozdawcza 

9. Przedstawienie sprawozdania podsumowującego kadencję 2016-2021 oraz rocznego 
sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2020. 

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZTW za rok 2020, zbadanego przez biegłego 
rewidenta. 

11. Przedstawieniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej podsumowującego kadencję 2016-2021. 
12. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
13. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZTW w roku 2020. 
14. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZTW za 2020 rok. 
15. Rozpoznanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującym członkom 

Zarządu PZTW 
 

III. Część wyborcza 

16. Podjęcie uchwały o liczbie członków Zarządu (z Prezesem Zarządu, Przewodniczącym Rady 
Zawodniczej i Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZTW włącznie) oraz liczbie Członków 
Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021- 2024. 

17. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wyborczej i listy kandydatów na Prezesa Zarządu 
PZTW. 



18. Prezentacja programów przez kandydatów na Prezesa Zarządu PZTW. 
19. Pytania do kandydatów na Prezesa Zarządu PZTW. 
20. Wybory Prezesa Zarządu PZTW na kadencję 2021-2024. 
21. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Zarządu PZTW. 
22. Wystąpienie Prezesa Zarządu PZTW. 
23. Wybory Przewodniczącego Rady Zawodniczej – Członka Zarządu PZTW. 
24. Ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady Zawodniczej – Członka Zarządu 

PZTW. 
25. Zatwierdzenie wyboru Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZTW – Członka Zarządu PZTW. 
26. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wyborczej i listy kandydatów na członków Zarządu 

PZTW. 
27. Wybory członków Zarządu PZTW na kadencję 2021-2024. 
28. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Zarządu PZTW. 
29. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wyborczej i listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej 

PZTW. 
30. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2024. 
31. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Komisji Rewizyjnej PZTW. 
32. Wystąpienia zaproszonych gości 
33. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz jego rozpatrzenie. 
34. Zakończenie Zjazdu. 
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REGULAMIN OBRAD  
SEJMIKU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO  

POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH  
11 września 2021 roku  

 
 

§1 
1. Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy PZTW obraduje w oparciu o obowiązujący Statut PZTW, przyjęty 

Porządek Obrad oraz niniejszy Regulamin.  
2. Sejmik Sprawozdawczo - Wyborczy PZTW zwołany został przez Zarząd. Obrady Sejmiku 

Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW odbędą się w dniu 11 września 2021 r. w Warszawie o godz. 10:00 
w pierwszym terminie oraz o godz. 10:30 w drugim terminie.  

 
§2 

1. Prawo do udziału w Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczym PZTW mają: 
1) z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych  
2) z głosem doradczym: członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie pozostałych władz 

Związku o ile nie zostali wybrani delegatami, a także zaproszeni goście 
2. Mandaty delegatów są przyznawane według następujących kryteriów: 

1) Każdy okręgowy związek towarzystw wioślarskich, zrzeszający 3 lub mniej klubów sportowych 
będących członkami zwyczajnymi Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany 
przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu okręgowego związku towarzystw 
wioślarskich; 

2) Każdy okręgowy związek towarzystw wioślarskich, zrzeszający 4 lub więcej klubów sportowych 
będących członkami zwyczajnymi Związku - otrzymuje po 2 mandaty, a jego delegaci są zgłaszani 
przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu okręgowego związku towarzystw 
wioślarskich; 

3) Każdy klub sportowy będący członkiem zwyczajnym Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego 
delegat jest zgłaszany przed każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu klubu; 

4) Inny członek zwyczajny Związku - otrzymuje po 1 mandacie, a jego delegat jest zgłaszany przed 
każdym Sejmikiem na podstawie uchwały zarządu danego członka; 

 
§3 

1. Delegaci potwierdzają swoją obecność na Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym PZTW podpisem na 
liście obecności.  

2. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych uczestników Sejmiku 
Sprawozdawczo - Wyborczego PZTW.  

 
§4 

Uchwały Sejmiku Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby 
delegatów, którzy odebrali mandaty, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych wynikających ze Statutu 
PZTW. 
 

§5 
1. Obrady Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego otwiera Prezes Zarządu PZTW, który zarządza wybór 

Przewodniczącego Sejmiku PZTW. 
2. Wybrany Przewodniczący Sejmiku proponuje powołanie do Prezydium Sejmiku: wiceprzewodniczącego 

i sekretarza.  
3. Przewodniczący Sejmiku Sprawozdawczo - Wyborczego PZTW: 

a) kieruje przebiegiem Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego PZTW, 
b) przedstawia do zatwierdzenia Porządek i Regulamin obrad, 
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c) czuwa nad przestrzeganiem Statutu PZTW oraz zatwierdzonych Regulaminu i Porządku Obrad 
Sejmiku, 

d) odpowiada za sprawy porządkowe Sejmiku, w tym ma kompetencję do udzielania głosu w dyskusji, 
odebrania głosu w dyskusji, określa kolejność i czas wystąpień delegatów, 

e) ma prawo do zarządzenia przerwy i przerwania obrad w sytuacji szczególnej wynikłej podczas 
Sprawozdawco – Wyborczego Sejmiku PZTW, 

f) czuwa nad zgodnością zgłaszanych wniosków i podejmowanych uchwał, 
g) zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki, 
h) podpisuje wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik PZTW i protokoły wszystkich Komisji, 
i) wykonuje inne decyzje Sejmiku, 

4. Przewodniczący i Sekretarz PZTW podpisują zatwierdzony przez Sejmik Porządek Obrad i Regulamin 
Sejmiku. 

5. Prezydium Sejmiku przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. 
 

§6 
Sprawozdawczo – Wyborczy Sejmik PZTW wybiera w głosowaniu jawnym następujące Komisje spośród 
nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów: 
1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna – w składzie 3 osobowym: stwierdza prawidłowość pełnomocnictw 

delegatów i stwierdza prawomocność Sejmiku PZTW na podstawie listy obecności i wydanych 
mandatów oraz na podstawie protokołów Komisji Wyborczej sporządza listy wyborcze do głosowania, 
na których kandydaci umieszczani są w porządku alfabetycznym, przeprowadza procedury wyborów, 
dokonuje obliczenia głosów i przekazuje protokół z wynikami wyborów Przewodniczącemu Sejmiku 
PZTW,  

2. Komisja Wyborcza – w składzie 3 - osobowym prowadzi listy kandydatów przy wyborach na stanowisko 
Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2024. 

3. Komisja Uchwał i Wniosków – w składzie 3 - osobowym: na podstawie sprawozdań, protokołów, 
zgłoszonych wniosków i głosów w dyskusji opracowuje i przedstawia projekty uchwał i rejestr wniosków 
do realizacji przez nowe władze PZTW. 

4. Komisje pracują kolegialnie pod Przewodnictwem wybranych przez siebie Przewodniczących. 
 

§7 
1. Uczestnicy Sejmiku PZTW zabierają głos wg kolejności pisemnych zgłoszeń do Przewodniczącego 

Sejmiku PZTW na przygotowanych drukach z podaniem imienia i nazwiska, nr mandatu i reprezentacji 
podmiotu. 

2. Poza kolejnością prawo głosu przysługuje Przewodniczącemu Sejmiku PZTW i członkom ustępującego 
Zarządu w celu udzielania wyjaśnień. 

3. Przewodniczący Sejmiku PZTW może udzielić głosu poza porządkiem obrad Sejmiku PZTW lub w 
związku z dyskusją. 

4. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego 
przebiegu. 

5. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski: 
a) przesuwanie lub odroczenie terminu Sejmiku PZTW, 
b) zamknięcie listy mówców, 
c) przerwanie, odroczenie dyskusji, 
d) przejście do porządku dziennego,  
e) zamknięcie listy kandydatów  do władz związku, 
f) głosowanie bez dyskusji, 
g) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 



 3 

h) stwierdzenie quorum, 
i) przeliczenie głosów, 
j) zarządzenie przerwy w obradach, 
k) kolejność i sposób uchwalania wniosków, 
l) uchylenie zarządzenia Przewodniczącego PZTW.  

6. Zabierający głos w dyskusji na jeden temat mogą wystąpić tylko jeden raz, po udzieleniu głosu przez 
Przewodniczącego Sejmiku PZTW. 

7. Czas w dyskusji jest ograniczony do 5 minut, a o ewentualnym przedłużeniu wystąpienia decyduje 
Przewodniczący Sejmiku PZTW. 

8. Przewodniczący Sejmiku PZTW ma prawo przerwać wystąpienie w dyskusji, w przypadku przekroczenia 
limitu czasu, wystąpieniu nie na temat, używania przez dyskutującego niewłaściwych i obraźliwych 
sformułowań w stosunku do osób trzecich oraz organizacji i instytucji współpracujących, niestosownego 
podnoszenia głosu w dyskusji.  

9. Wnioski zwyczajne zgłaszane są do Przewodniczących Komisji. 
10. Wnioski nagłe dotyczące interpretacji porządku obrad stawiane powinny być pod obrady w pierwszej 

kolejności. 
11. Po wyczerpaniu dyskusji nad wnioskami i poprawkami następuje głosowanie. W pierwszej kolejności 

głosowane są poprawki a następnie wniosek w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłaszania.  
W przypadku zgłoszenia wniosków w tej samej sprawie w pierwszej kolejności poddaje się pod 
głosowanie wniosek najdalej idący. 

12. Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika ze Statutu PZTW. 
13. Zmiany w Regulaminie i Porządku obrad Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego PZTW dokonuje się 

zwykłą większością głosów. 
14. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatów. 
 

Ordynacja wyborcza 
 

§8 
1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny (poprzez podniesienie mandatów) w sprawach wyboru 

Przewodniczącego obrad, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza obrad, Komisji Sejmikowych, 
zatwierdzenia Porządku i Regulaminu obrad, przyjmowania uchwał.  

2. Głosowanie w zakresie wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej 
odbywa się w sposób tajny.  

3. Każdy delegat posiada tylko 1 głos i głosuje osobiście. Głosowanie przez pełnomocników jest 
niedopuszczalne. 

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a powoduje to przekroczenie 
ustalonej ilości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie 
między tymi kandydatami.  

5. Za nieważny uznaje się głos:  
a) zawierający inne nazwiska niż będące na oficjalnej karcie wyborczej przedłożonej przez Komisję 

Wyborczą;  
b) zawierający większą liczbę wskazanych kandydatów niż jest przewidzianych członków danego 

organu;  
c) zawierający dopiski;  
d) przedartą kartę do głosowania. 

 
§9 
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1. Sejmik dokonuje wyboru Prezesa oraz Zarządu mogącego składać się z 11-15 członków, w tym Prezesa, 
Wiceprezesa ds. sędziów i regat i Przewodniczącego Rady Zawodniczej.  
O liczbie członków Zarządu decyduje Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy PZTW w drodze uchwały. 

2. Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (poza Przewodniczącym Rady 
Zawodniczej) i członków Komisji Rewizyjnej zgłasza się zgodnie z § 30 ust. 4-5 i 7 Statutu PZTW. 

3. Kandydata na Przewodniczącego Rady Zawodniczej może zgłosić każdy delegat w trakcie Sejmiku. 
4. Kandydat Kolegium Sędziów na Wiceprezesa ds. sędziów i regat poddany odrębnemu głosowaniu, 

zostaje zatwierdzony w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów. 
5. Sprawozdawczo - Wyborczy Sejmik PZTW dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 członków.  
6. Liczba kandydatów na Prezesa, Członków Zarządu PZTW oraz członków Komisji Rewizyjnej jest 

nieograniczona.  
7. Kandydujący na Prezesa, Członków Zarządu PZTW oraz członków Komisji Rewizyjnej składają 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, przetwarzanie danych osobowych do celów 
przeprowadzenia procedury wyborczej oraz oświadczają, że nie są skazani prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 
Kandydaci na Prezesa oraz Członków Zarządu PZTW muszą dodatkowo przedłożyć oświadczenie w 
sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1-2 w zw. z art. 4 pkt. 60) i art. 8 pkt 56) 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141). 

8. Niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów czy brak rekomendacji w obowiązującej formie 
są podstawą do odrzucenia kandydatury do władz związku przez Komisję Wyborczą. 

9. Co najmniej 20% miejsc w składzie Zarządu oraz co najmniej 1 miejsce w Komisji Rewizyjnej przysługuje 
przedstawicielom klubów będących członkami zwyczajnymi Związku, chyba, że nie stanęli do wyborów 
w takiej liczbie. 

 
§10 

1. Wybory Prezesa Zarządu są dokonywane w odrębnym głosowaniu. 
2. Każdy kandydat na Prezesa Zarządu musi wyrazić zgodę na kandydowanie i przedstawić podczas PZTW 

swój program (według kolejności zgłoszeń). 
3. Kandydat na Prezesa Zarządu nie może brać udziału w pracach Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i 

Wyborczej Sejmiku PZTW.  
4. Po zakończeniu procedury zgłoszeń i zamknięciu listy Komisja Wyborcza sporządza alfabetyczną listę 

do głosowania na Prezesa Zarządu.  
5. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów (głosów „za” 

danym kandydatem jest więcej niż zsumowanych głosów oddanych na pozostałych kandydatów). W 
przypadku niespełnienia tego warunku w danym głosowaniu, przeprowadza się drugie głosowanie 
pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W takim 
przypadku Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów. 

 
§11 

1. Wybory Przewodniczącego Rady Zawodniczej są dokonywane w odrębnym głosowaniu. 
2. Każdy kandydat na Przewodniczącego Rady Zawodniczej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
3. Kandydat na Przewodniczącego Rady Zawodniczej nie może brać udziału w pracach Komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej Sejmiku PZTW.  
4. Po zakończeniu procedury zgłoszeń i zamknięciu listy Komisja Wyborcza sporządza alfabetyczną listę 

do głosowania na Przewodniczącego Rady Zawodniczej.  
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5. Przewodniczącym Rady Zawodniczej zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość 
głosów (głosów „za” danym kandydatem jest więcej niż zsumowanych głosów oddanych na 
pozostałych kandydatów). W przypadku niespełnienia tego warunku w danym głosowaniu, 
przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej 
głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku Przewodniczącym Rady Zawodniczej zostaje 
wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów. 

 
§12 

1. Wybory członków Zarządu są dokonywane w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów, którzy zostali 
zgłoszeni przez członków zwyczajnych Związku. 

2. Każdy kandydat na członka Zarządu musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  
3. Kandydaci na członków Zarządu nie mogą brać udziału w pracach Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i 

Wyborczej Sejmiku PZTW.  
4. Po zakończeniu procedury zgłoszeń i zamknięciu listy Komisji Wyborcza sporządza alfabetyczną listę do 

głosowania.  
5. Na członków Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W 

przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny 
wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Zarządu, przeprowadza się pomiędzy nimi 
drugie głosowanie. 
 

§13 
1. Wybory członków Komisji Rewizyjnej są dokonywane w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów, 

którzy zostali zgłoszeni przez członków zwyczajnych Związku. 
2. Każdy kandydat na członka Komisji Rewizyjnej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  
3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w pracach Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej i Wyborczej Sejmiku PZTW.  
4. Na członków Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich 
równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Komisji Rewizyjnej, 
przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§14 
1. Przebieg Sejmiku PZTW jest protokołowany.  
2. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Sejmiku PZTW i Sekretarza Sejmiku PZTW. Protokół 

musi zawierać datę, porządek obrad, regulamin obrad, skład Prezydium PZTW, skład powołanych 
komisji, krótki opis przebiegu zebrania, dyskusji, wyniki głosowań, numery i treści podjętych uchwał. Do 
protokołu dołącza się listę obecności oraz materiały z prac poszczególnych Komisji.  

3. Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Sprawozdawczo – Wyborczy Sejmik PZTW. 
 

§15 
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium 

Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego PZTW zgodnie z postanowieniami Statutu PZTW i przyjętymi 
powszechnie zasadami obradowania. 
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2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania jawnego 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 
głosowania, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych Statutu PZTW. 

 
§16 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZTW w dniu  
11 września 2021 r. i obowiązuje w trakcie tego Sejmiku. 
 
 
 
 

……………………………….…………….      ………..……………………………………………... 

        Sekretarz Sejmiku PZTW   Przewodniczący Sejmiku PZTW 
 

 



  

ANKIETA DELEGATA 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(OZNACZENIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH / KLUBU SPORTOWEGO) 

 
NA SEJMIK SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH 
W WARSZAWIE - CENTRUM OLIMPIJSKIE UL. WYBRZEŻE GDYŃSKIE 4 

W DNIU  11.09.2021 r. 
 

1. Nazwisko i Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Data urodzenia : ………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 

3. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Nr telefonu: …………………………………………………………….………………………………………...…………………… 
 

 

Oświadczenie Delegata 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, znajdującą 
się na drugiej stronie i mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne 
dla zapewnienia mi prawidłowego udziału w Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich w dniu 11 września 2021 roku w Warszawie oraz realizacji przez PZTW 
pozostałych procedur związanych z pełnieniem przeze mnie funkcji Delegata.    

 

……………………………………….……………………. 
(data i czytelny podpis Delegata) 

 

Oznaczenie OZTW / Klubu  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka i podpis/y OZTW / Klubu) 

 

Miejscowość:     ………………………………………..……………..        Data : ……………………………………. 



  

*** 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r1. informujemy, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w 
Warszawie (00-336), ul. Kopernika 30 pok. 406, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS: 0000113834, e-mail: biuro@pztw.org.pl, tel. +48 22 826 4364; 

2) podanie danych osobowych Delegata w Ankiecie Delegata jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
piastowania funkcji Delegata PZTW na Sejmiku; 

3) przetwarzanie danych osobowych Delegata w celu zapewnienia mu prawidłowego udziału w obradach 
Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW oraz innych praw wynikających ze statusu Delegata PZTW 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i zgodnie z jego treścią; 

4) Delegat posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

5) w celu realizacji swoich praw, Delegat może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę 
danych osobowych w PZTW za pośrednictwem informacji zawartych w pkt 1;  

6) dane osobowe Delegata będą przechowywane do momentu zakończenia piastowania przez niego tej 
funkcji; 

7) dane osobowe Delegata mogą być udostępnione podmiotom, z którymi PZTW ma zawarte stosowne 
porozumienia jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji uprawnień przysługujących 
Delegatowi; 

8) Delegat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 
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ANKIETA KANDYDATA 
NA  

PREZESA ZARZĄDU  
POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH 

 
 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE 
 

1. Nazwisko i Imię : ……………………………………………………………………………………….…………………………..……………… 
 
2. Data urodzenia : ………………………………………….…………………..………………….………………..……………………………… 

 
3. Nr telefonu i e-mail: ………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

 
4. Kompetencje i doświadczenie kandydata:  

 
……………………………………………………………………………………………..........………………………………………..…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..........……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………… 
 
 

………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

 
II. OBOWIĄZEK LUSTRACYJNY 

Zgodnie z art. 7 ust. 1-2 w zw. z art. 4 pkt. 60) i art. 8 pkt 56) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 2141) obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., ("oświadczenia 
lustracyjnego"), mają osoby kandydujące do zarządu polskiego związku sportowego, urodzone przed dniem 1 
sierpnia 1972 r.  
Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć ministrowi 
właściwemu ds. kultury fizycznej. Wzory oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej IPN: 
https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia 
 

 Oświadczam, że nie dotyczy mnie obowiązek lustracyjny. 

 Oświadczam, że dopełniłem obowiązku lustracyjnego poprzez złożenie właściwemu 
ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego. 

 
 
………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

Data/godz. wpływu do PZTW: 

Nr Dziennika: 
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III. OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich moich danych osobowych 

zawartych w niniejszej ankiecie do celów przeprowadzenia procedury wyborczej do władz Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich mającej odbyć się podczas Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW w dniu 11 
września 2021 r.  

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zakazami dotyczącymi łączenia funkcji Członka Zarządu PZTW 

określonymi w § 29 ust. 1 Statutu PZTW oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1133). W związku z tym: 
 oświadczam, że nie dotyczy mnie żadna z przeszkód wskazanych w wyżej wymienionych 

przepisach. 
 oświadczam, że dotyczy mnie choć jedna z przeszkód wskazanych w wyżej wymienionych 

przepisach, jednakże zobowiązuję się w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji Członka 
Zarządu poinformować PZTW o ustaniu przeszkody zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 i 4a 
ustawy o sporcie*. 

(* w przypadku zaznaczenia drugiej odpowiedzi, proszę wymienić przeszkody w piastowaniu funkcji podając odpowiednie przepisy) 
 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Towarzystw 

Wioślarskich. 
 
………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

 
REKOMENDACJE1: 

 
Członek Zwyczajny PZTW Członek Zwyczajny PZTW Członek Zwyczajny PZTW 

 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 

 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 

 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
(podpisy przedstawicieli) (podpisy przedstawicieli) (podpisy przedstawicieli) 

 
PRZESŁAĆ DO PZTW NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 24:00, DNIA 28 SIERPNIA 2021 R. 

 
 

 
1 Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu PZTW „Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (poza Przewodniczącym Rady Zawodniczej) 
może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku.” W razie chęci 
przedstawienia większej liczby rekomendacji, proszę przedłożyć je PZTW w osobnym zestawieniu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie 
danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.2 informujemy, iż: 
 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w 
Warszawie (00-336), ul. Kopernika 30 pok. 406, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, 
pod numerem KRS: 0000113834, e-mail: biuro@pztw.org.pl,  
tel. +48 22 826 43 64; 

2) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kandydowania do 
władz PZTW; 

3) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą e-mail na adres: 
biuro@pztw.org.pl); 

4) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z jego treścią; 
5) w celu realizacji swoich praw, Kandydat może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę 

danych osobowych w PZTW za pośrednictwem informacji zawartych w pkt 1 lub 3; 
6) dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody; 
7) dane osobowe Kandydata mogą być udostępnione podmiotom, z którymi PZTW ma zawarte 

stosowne porozumienia jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji procedury 
wyborczej; 

8) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
________________________            _________________________________ 

(data)                (podpis) 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 
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ANKIETA KANDYDATA 
NA  

CZŁONKA ZARZĄDU  
POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH 

 
 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE 
 

1. Nazwisko i Imię : ……………………………………………………………………………………….…………………………..……………… 
 

2. Data urodzenia : ………………………………………….…………………..………………….………………..……………………………… 
 

3. Nr telefonu i e-mail:………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

4. Kompetencje i doświadczenie kandydata:  
 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………..…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..........……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………… 
 
 
 

………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

 
II. OBOWIĄZEK LUSTRACYJNY 

Zgodnie z art. 7 ust. 1-2 w zw. z art. 4 pkt. 60) i art. 8 pkt 56) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 2141) obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., ("oświadczenia 
lustracyjnego"), mają osoby kandydujące do zarządu polskiego związku sportowego, urodzone przed dniem 1 
sierpnia 1972 r.  
Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć ministrowi 
właściwemu ds. kultury fizycznej. Wzory oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej IPN: 
https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia 
 

 Oświadczam, że nie dotyczy mnie obowiązek lustracyjny. 

 Oświadczam, że dopełniłem obowiązku lustracyjnego poprzez złożenie właściwemu 
ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego. 

 
………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

Data/godz. wpływu do PZTW: 

Nr Dziennika: 
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III. OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich moich danych osobowych 

zawartych w niniejszej ankiecie do celów przeprowadzenia procedury wyborczej do władz Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich mającej odbyć się podczas Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW w dniu 11 
września 2021 r.  

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zakazami dotyczącymi łączenia funkcji Członka Zarządu PZTW 

określonymi w § 29 ust. 1 Statutu PZTW oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1133). W związku z tym: 
 oświadczam, że nie dotyczy mnie żadna z przeszkód wskazanych w wyżej wymienionych 

przepisach. 
 oświadczam, że dotyczy mnie choć jedna z przeszkód wskazanych w wyżej wymienionych 

przepisach, jednakże zobowiązuję się w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji Członka 
Zarządu poinformować PZTW o ustaniu przeszkody zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 i 4a 
ustawy o sporcie*. 

(* w przypadku zaznaczenia drugiej odpowiedzi, proszę wymienić przeszkody w piastowaniu funkcji podając odpowiednie przepisy) 
 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Zarządu Polskiego Związku Towarzystw 

Wioślarskich. 
 
………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

 
REKOMENDACJE1: 

 
Członek Zwyczajny PZTW Członek Zwyczajny PZTW Członek Zwyczajny PZTW 

 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 

 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 

 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
(podpisy przedstawicieli) (podpisy przedstawicieli) (podpisy przedstawicieli) 

 
NADESŁAĆ DO PZTW NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 24:00, DNIA 28 SIERPNIA 2021 R. 

 
 

 
1 Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu PZTW „Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu (poza Przewodniczącym Rady Zawodniczej) 
może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku w terminie nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku.” W razie chęci 
przedstawienia większej liczby rekomendacji, proszę przedłożyć je PZTW w osobnym zestawieniu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie 
danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.2 informujemy, iż: 
 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w 
Warszawie (00-336), ul. Kopernika 30 pok. 406, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, 
pod numerem KRS: 0000113834, e-mail: biuro@pztw.org.pl,  
tel. +48 22 826 43 64; 

2) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kandydowania do 
władz PZTW; 

3) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą e-mail na adres: 
biuro@pztw.org.pl); 

4) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z jego treścią; 
5) w celu realizacji swoich praw, Kandydat może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę 

danych osobowych w PZTW za pośrednictwem informacji zawartych w pkt 1 lub 3; 
6) dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody; 
7) dane osobowe Kandydata mogą być udostępnione podmiotom, z którymi PZTW ma zawarte 

stosowne porozumienia jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji procedury 
wyborczej; 

8) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
________________________            _________________________________ 

(data)                (podpis) 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 
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ANKIETA KANDYDATA 
NA  

CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ  
POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH 

 
 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE 
 

1. Nazwisko i Imię : ……………………………………………………………………………………….…………………………..……………… 
 

2. Data urodzenia : ………………………………………….…………………..………………….………………..……………………………… 
 

3. Nr telefonu i e-mail:………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

4. Kompetencje i doświadczenie kandydata:  
 

……………………………………………………………………………………………..........………………………………………..…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………..........……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………… 
 
 
 

………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

 
II. OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich moich danych osobowych 

zawartych w niniejszej ankiecie do celów przeprowadzenia procedury wyborczej do władz Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich mającej odbyć się podczas Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego PZTW w dniu 11 
września 2021 r.  

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zakazami dotyczącymi pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej 

PZTW określonymi w § 38 ust. 5 pkt 1, 2, 4 Statutu PZTW oraz art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133). W związku z tym: 
 oświadczam, że nie dotyczy mnie żadna z przeszkód wskazanych w wyżej wymienionych 

przepisach. 
 oświadczam, że dotyczy mnie choć jedna z przeszkód wskazanych w wyżej wymienionych 

przepisach*. 
(* w przypadku zaznaczenia drugiej odpowiedzi, proszę wymienić przeszkody w piastowaniu funkcji podając odpowiednie przepisy) 

 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Data/godz. wpływu do PZTW: 

Nr Dziennika: 
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4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich. 

 
………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis Kandydata) 

 
 
 

REKOMENDACJE1: 
 

Członek Zwyczajny PZTW 
 
 
 
 

(miejsce na pieczątkę) 
 
 

…………………………………………… 
 
 

…………………………………………… 
 
 

…………………………………………… 
(podpisy przedstawicieli) 

 
 
 

NADESŁAĆ DO PZTW NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 24:00, DNIA 28 SIERPNIA 2021 R. 
 
 

  

 
1 Zgodnie z § 40 ust. 1 Statutu PZTW „Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić członek zwyczajny Związku nie później niż 14 dni 
przed terminem Sejmiku.” W razie chęci przedstawienia większej liczby rekomendacji, proszę przedłożyć je PZTW w osobnym zestawieniu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie 
danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.2 informujemy, iż: 
 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w 
Warszawie (00-336), ul. Kopernika 30 pok. 406, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, 
pod numerem KRS: 0000113834, e-mail: biuro@pztw.org.pl,  
tel. +48 22 826 43 64; 

2) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kandydowania do 
władz PZTW; 

3) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem (cofnięcia zgody należy dokonać za pomocą e-mail na adres: 
biuro@pztw.org.pl); 

4) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z jego treścią; 
5) w celu realizacji swoich praw, Kandydat może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę 

danych osobowych w PZTW za pośrednictwem informacji zawartych w pkt 1 lub 3; 
6) dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody; 
7) dane osobowe Kandydata mogą być udostępnione podmiotom, z którymi PZTW ma zawarte 

stosowne porozumienia jedynie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji procedury 
wyborczej; 

8) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
________________________            _________________________________ 

(data)                (podpis) 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 
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