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Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, na podstawie podjętej w dniu 06,It.2O20 r,
uchwały zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów, które odbędzie się
w dniu 10 grudnia 2O2O r. o godzinie 11.00 w pierwszym terminie albo o godzinie 11.30 w drugim
terminie, w sali konferencyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, przy ul. Wybrzeże
Gdyńskie 4.

W przypadku niemożnościodbycia zjazdu w sposób tradycyjny, w związku z ogłoszonym itrwającym
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, PZPC przewiduje możliwoŚĆ odbycia
Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów przy wykorzystaniu środków elektronicznego
porozumiewania się na odległość,za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W takiej sytuacji
PZPC zapewnia,że przeprowadzenie obrad odbędzie się z zapewnieniem:
1) transmisjiobrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której delegat będzie miał
możliwośćwypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w
formie ankiety.
Szczegóły techniczne dotyczące udziału i głosowania podczas Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu
Delegatów w przypadku zwołania Ąazdu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Microsoft
Teams) zostaną udostępnione delegatom niezwłocznie w razie podjęcia takiej decyzji przez Zarząd
PZPC.
Zgodnie z §24 Statutu PZPC, w Krajowym Zjeździe Delegatów udział wezmą:
1) z głosem stanowiącym - z biernym i czynnym prawem wyborczym - delegaci wybrani na
zasadach określonych w §24 ust. 2 i 3 Statutu,
2) z głosem doradczym - zaproszeni goście.

Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów dzia|ać będzie zgodnie z uchwalonym porządkiem
regulaminem obrad, których projekty stanowią za|ączniki do niniejszego komunikatu.
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Załacznik;
/1, Projekt porządku obrad KrajowegoZjazdu Delegatów PZPC.
/2 Projekt Regulaminu Obrad KrajowegoĄazdu Delegatów PZPC.
/3 Uchwała Zarządu PZPC z dnia 06.1'J-.202O r..
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