Zasadnicza procedura zebrania założycielskiego nowego oddziału terenowego OZZP pozostaje
taka sama bez względu na to czy odbywa się ono „na żywo” czy „on line”. Spotkanie grupy
założycielskiej „na żywo” jest zawsze preferowane! Na spotkanie „on line” decydujemy się
w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku rozproszenia Członków na dużym obszarze, gdzie
zebranie się wszystkich w jednym miejscu będzie mało możliwe.
W przypadku wybranie
procedury „on line” proszę o dokładne uzgodnienie
z Sekretarzem Zarządu Krajowego jak zebranie powinno być technicznie przeprowadzone
i przygotowane potem dokumenty założycielskie!

PORZĄDEK ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO:

1. Stworzenie listy obecności, sprawdzenie jej i podpisanie przez Uczestników zebrania.
2. Powołanie przewodniczącego zebrania założycielskiego, protokolanta zebrania
i komisji skrutacyjnej (2 osoby liczące głosy w trakcie głosowań: za/ przeciw/
wstrzymujące się) w drodze głosowania jawnego.
3. Każdy obecny wypełnia deklarację członkowską . Zbiera je Przewodniczący zebrania.
4. Wybranie obszaru działania oddziału terenowego, miejsca na jego siedzibę oraz jego nazwy
i podjęcie w drodze głosowanie jawnego uchwały o powołaniu oddziału terenowego OZZP
(Uchwała nr 1)
5. Ustalenie liczby członków zarządu terenowego o podjęcie w tej sprawie w głosowaniu
jawnym uchwały (uchwała nr 2)
6. Wybór członków Zarządu Terenowego:
 zbieramy w sposób jawny kandydatury
 głosujemy za zamknięciem listy kandydatów
 kandydaci dokonują autoprezentacji
 komisja
skrutacyjna
rozdaje
karty
do
głosowania
(trzeba wcześniej przygotować karteczki do głosowania)
 odbywa się głosowanie tajne imienne na poszczególnych kandydatów (każdy
uczestnik zebrania może oddać maksymalnie tyle głosów na wybranych
kandydatów ile jest miejsc w Zarządzie Terenowym, na danego kandydata można
głosować tylko raz) Uwaga! Głosujmy tylko nad tym czy dana osoba ma wejść do
Zarządu Terenowego, bez przydzielania jej konkretnej funkcji.
 podliczenie i ogłoszenie wyników przez komisją skrutacyjną
(do
zarządu
terenowego wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów)
 podjęcie uchwały o wyborze członków zarządu terenowego w drodze głosowaniu
jawnego (uchwała nr 3)

7. Wybór Przewodniczącego oddziału:
 zbieramy w sposób jawny kandydatury
 głosujemy za zamknięciem listy kandydatów
 kandydaci dokonują autoprezentacji
 komisja
skrutacyjna
rozdaje
karty
do
głosowania
(trzeba wcześniej przygotować karteczki do głosowania)
 odbywa się głosowanie tajne imienne na poszczególnych kandydatów (każdy
uczestnik zebrania może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata)
 podliczenie i ogłoszenie wyników przez komisją skrutacyjną (Przewodniczącym
zostaje kandydat z największą liczba głosów)
 podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego zarządu terenowego w drodze
głosowania jawnego (uchwała nr 4)
8. Ustalenie liczby członków Terenowej Komisji Rewizyjnej i podjęcie w tej sprawie uchwały
(uchwała nr 5)
9. Wybór członków Terenowej Komisji Rewizyjnej:
 zbieramy w sposób jawny kandydatury
 głosujemy za zamknięciem listy kandydatów
 kandydaci dokonują autoprezentacji
 komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania (trzeba wcześniej przygotować
karteczki do głosowania)
 odbywa się głosowanie tajne imienne na poszczególnych kandydatów (każdy
uczestnik zebrania może oddać maksymalnie tyle głosów na wybranych
kandydatów ile jest miejsc w Terenowej Komisji Rewizyjnej, na danego kandydata
można głosować tylko raz)
 podliczenie i ogłoszenie wyników przez komisją skrutacyjną (do Terenowej Komisji
Rewizyjnej wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów)
 podjęcie uchwały o wyborze członków Terenowej Komisji Rewizyjnej w drodze
głosowani a jawnego (uchwała nr 6)
10. Wybór Przewodniczącego Terenowej Komisji Rewizyjnej:
 zbieramy w sposób jawny kandydatury
 głosujemy za zamknięciem listy kandydatów
 kandydaci dokonują autoprezentacji
 komisja
skrutacyjna
rozdaje
karty
do
głosowania
(trzeba wcześniej przygotować karteczki do głosowania)
 odbywa się głosowanie tajne imienne na poszczególnych kandydatów
 podliczenie i ogłoszenie wyników przez komisją skrutacyjną (Przewodniczącym
zostaje kandydat z największą liczba głosów)
 podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Terenowej Komisji Rewizyjnej
w drodze głosowani a jawnego (uchwała nr 7)
11. Protokolant przygotowuje protokół z zebrania. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania
Protokolant.
12. Komisja skrutacyjna przygotowuje protokół z głosowań. Protokół podpisują członkowie
komisji skrutacyjnej.

13. Przewodniczący Zebrania założycielskiego zamyka zebranie.
14. Pierwsze posiedzenie Zarządu Terenowego (zaraz po zebraniu założycielskim):
 pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Terenowego prowadzi nowo
wybrany Przewodniczący Zarządu Terenowego
 Członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu podpisują listę obecności
 Podczas posiedzenia członkowie Zarządu wybierają spośród swojego grona
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika w drodze głosowania,
a następnie podejmują w tej sprawie chwałę nr 1 Zarządu Terenowego
 Sekretarz sporządza protokół z zebrania i przeprowadzonych głosowań oraz go
podpisuje.
15. Komplet dokumentów:
 Dokumenty z zebrania założycielskiego: Uchwały Zebrania założycielskiego od nr 1
do nr 7, listę obecności , deklaracje członkowskie uczestników zebrania, protokół
z zebrania założycielskiego i protokół z komisji skrutacyjnej z głosowań
 Dokumenty z pierwszego posiedzenia nowego Zarządu Terenowego: Protokół
z posiedzenia Zarządu, lista obecności, uchwała Zarządu terenowego nr 1
 Wniosek - list przewodni z prośbą o przyjęcie nowo powołanego oddziału
terenowego OZZP do rejestru oddziałów terenowych OZZP
stanowi całość, która wysyłamy w oryginale na ręce Sekretarza Zarządu Krajowego
OZZP pod wskazany przez niego adres korespondencyjny. Kopię wszystkich tych
dokumentów zostawiamy w dokumentacji oddziału terenowego, która prowadzi Zarząd
Terenowy w siedzibie Oddziału Terenowego.

