
REGULAMIN  OBRAD 

 

 

 
Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego 
 Delegatów 

Warszawsko-Mazowieckiego 
Związku Zapaśniczego 

 
 

w  dniu  23 listopada  2021 r.  w Teresinie 
 

Rozdział I.  Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin niniejszy określa: 

Rozdział I        Postanowienia ogólne. 

Rozdział II      Warunki, tryb i zasady prowadzenia obrad   Walnego  Zebrania 
Sprawozdawczo – Wyborczego   Delegatów W-MOZZ. 

Rozdział III    Prawa i obowiązki delegatów  udziału  w  Walnym  Zebraniu  
Sprawozdawczo – Wyborczym   Delegatów W-MOZZ. 

Rozdział IV   Zasady i tryb wyborów oraz funkcjonowania Komisji: mandatowej, 
statutowej, wyborczej, skrutacyjnej, wniosków i uchwał. 

Rozdział V       Zasady i tryb wyborów: Przewodniczącego Zebrania, Prezesa, 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej W-MOZZ  

Rozdział VI      Postanowienia końcowe 

                                              



Rozdział II.  Warunki, tryb i zasady prowadzenia obrad zebrania delegatów 
 

§ 2. 
 Walne  Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów  obraduje        w oparciu o 
statut  Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego, uchwalony 
regulamin obrad i porządek obrad  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  
Delegatów  W-MOZZ. 
 

§ 3. 
Obradami kieruje Przewodniczący zebrania, wybrany przez delegatów 
uczestniczących w zebraniu. 

 
§ 4. 

W zebraniu biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym  - delegaci, 
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi                

i wspierający  oraz zaproszeni goście.   
 

§ 5. 
Zebranie delegatów jest prawomocne i może podejmować uchwały i decyzje, o ile 
uczestniczy w nim w pierwszym terminie ponad 50 % uprawnionych uczestników 
zebrania,  natomiast w drugim terminie  –  bez względu na liczbę obecnych 
uczestników zebrania z głosem stanowiącym. 
 

§ 6. 
1. Obrady otwiera   ustępujący prezes.  
2. Prezes wnosi o dokonanie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego zebrania delegatów. 
3. Zebranie delegatów wybiera spośród uczestników zebrania Przewodniczącego 

i Zastępcę. 
4. Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego zebrania może być osoba 

spoza grona delegatów. 
5. Wybór  Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zebrania 

dokonywany  jest w  głosowaniu  jawnym. 
6. Przewodniczący zebrania desygnuje dwóch Sekretarzy (protokolantów), 

których wybór aprobuje Zebranie. 
 

§ 7. 
Przewodniczący zebrania  kieruje obradami, czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, 
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrania, przedstawia kandydatury do 
poszczególnych komisji, udziela głosu uczestnikom zebrania, podejmuje doraźne 
decyzje nie unormowane w niniejszym regulaminie. 
 

§ 8. 
1. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osoby zaproponowane przez 

Przewodniczącego zebrania i zaakceptowane przez Zebranie Delegatów. 
2. Protokół obrad po jego sporządzeniu zostaje podpisany przez protokolantów               

i Przewodniczącego zebrania. 
 
 



Rozdział III.  Prawa i obowiązki delegatów Zebrania 
 

§ 9. 
1. Uczestnikom zebrania przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji po uprzednim 

zgłoszeniu się do Przewodniczącego zebrania i uzyskaniu od niego prawa zabrania 
głosu. 

2. Przewodniczący zebrania może określić maksymalny czas trwania jednego 
wystąpienia.  Ponadto może ustalić, że każdy z uczestników ma prawo tylko do 
jednokrotnego zabrania głosu w czasie trwania obrad. 

3. Przewodniczący zebrania władny jest odebrać prawo głosu, jeśli wystąpienie 
uczestnika zebrania przekracza ustalony czas lub nie licuje z powagą obrad. 

4. Przewodniczący podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych 
wniosków. 

§ 10. 
Prawo zgłaszania wniosków przysługuje delegatom zebrania, członkom ustępujących 
władz, członkom honorowym i wspierającym oraz zaproszonym gościom. 
 

§ 11. 
Delegatom zebrania przysługuje prawo do wyboru Przewodniczącego zebrania, osób 
protokołujących obrady zebrania, kandydatów do poszczególnych komisji, wyboru 
władz oraz delegatów na Zgromadzenia Polskiego Związku Zapaśniczego. 
 

§ 12. 
Zatwierdzenie porządku obrad zebrania, przyjęcie regulaminu obrad zebrania oraz 
podjęcie przez Zebranie Delegatów uchwał i wniosków, z wyjątkiem uchwały 
dotyczącej zmiany statutu W-MOZZ, następuje zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym, w którym biorą udział uczestnicy zebrania z głosem stanowiącym. 
 
 

Rozdział IV.  Zasady i tryb wyborów oraz funkcjonowania  
Komisji: mandatowej, statutowej, wyborczej, skrutacyjnej, wniosków i uchwał,  

Walnego  Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego  Delegatów 
 

§ 13. 
Zebranie Delegatów wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym następujące 
komisje: 
1. Komisję Mandatowo-Wyborczą  –  3  osoby. 

Komisja sprawdza dokumentację i stwierdza prawomocność zebrania oraz 
przygotowuje projekt składu kandydatów na funkcję Prezesa, składu Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej W-MOZZ. 
Komisja sporządza odpowiednie protokoły, stanowiące załącznik do protokołu 
obrad zebrania. 

2. Komisję Statutową – 3 osoby. 
Komisja przedstawia propozycje  zmiany  statutu. 

3. Komisję  Skrutacyjną  –  3  osoby. 
 


