
REGULAMIN  OBRAD 

 
 

 
Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego 
 Delegatów 

Warszawsko-Mazowieckiego 
Związku Zapaśniczego 

 
 

w  dniu  10 grudnia  2017 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.  Wybór  przewodniczącego  dokonywany  jest                       
w  głosowaniu  jawnym. 

§ 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. 
Obrady otwiera   ustępujący prezes o dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania 
delegatów. Zebranie delegatów wybiera spośród uczestników zebrania 
Przewodniczącego, Zastępcę i dwóch Sekretarzy (protokolantów). 
 

§ 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 Mandatową  –  3  osoby. 

Komisja sprawdza dokumentację i stwierdza prawomocność zebrania. 
Sporządza odpowiedni protokół, stanowiący załącznik do protokołu obrad 
zebrania. 

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

3. Komisję Wyborczą -  3 osoby. 
Komisja przygotowuje projekt składu kandydatów na funkcję Prezesa, składu 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej W-MOZZ Komisja sporządza z tych czynności 
odpowiedni protokół, który dołącza się do protokołu obrad zebrania. 

4. Komisję  Skrutacyjną  –  3  osoby. 
Komisja Skrutacyjna w porozumieniu z Komisją Mandatową przygotowuje karty 
wyborcze, zawierające uszeregowaną alfabetycznie listę kandydatów na funkcję 
Prezesa, składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej W-MOZZ Karty te, w liczbie 
uprawnionych do głosowania delegatów, powinny być opatrzone pieczęcią W-
MOOZ i podpisem Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.  
Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory oraz ogłasza ich wyniki, a ponadto 
sporządza z tych czynności odpowiedni protokół, który dołącza się do protokołu 
obrad zebrania. 

5. Komisję  Wniosków i Uchwał   –  3  osoby. 



Komisja w oparciu o materiały sprawozdawcze, wnioski i postulaty zgłoszone 
podczas obrad oraz wypowiedzi podczas dyskusji przygotowuje i przedstawia  
celem uchwalenia projekt uchwały oraz proponowane postulaty i wnioski. 

 Dokumenty te dołącza się do protokołu obrad zebrania. 
 

§ 14. 
W skład  Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach. 
 

§ 15. 
Pracami poszczególnych komisji zebrania kierują ich przewodniczący. 
 
 

Rozdział V. Zasady i tryb wyborów Prezesa, Zarządu 
 i Komisji Rewizyjnej W-MOZZ  

 
§ 16. 

1. Kandydatów na funkcję Prezesa mają prawo zgłaszać: 
1) Komisja Wyborcza, 
2) delegaci, przedstawiając uzasadnienie kandydatury. 

2. Kandydatów do Zarządu mają prawo zgłaszać:   
1) Prezes, 
2) Komisja Wyborcza, 
3) delegaci, przedstawiając uzasadnienie kandydatury. 

3. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej mają prawo zgłaszać: 
1) Komisja Wyborcza, 
2) delegaci, przedstawiając uzasadnienie kandydatury. 

4. Liczba kandydatów na funkcję Prezesa,  do Zarządu i Komisji Rewizyjnej - jest 
nieograniczona. 

 
§ 17. 

       Wybór Prezesa 
1. Kandydatami na Prezesa  mogą być  delegaci  uczestniczący w zebraniu, którzy  

wyrażą zgodę na kandydowanie. 
2. Przeprowadzenia wyborów  jest tajne. Głosowanie następuje poprzez wybór 

jednego kandydata, a skreślenie pozostałych kandydatów. Jeśli karta do 
głosowania została całkowicie przekreślona, zniszczona a także, gdy na karcie 
pozostawiono nie skreśloną więcej niż jedną osobę – głos jest nieważny.  

3. Prezesem zostaje kandydat: 
1) który uzyskał ponad 50% ważnych głosów, 
2) jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% ważnych głosów               

w wyborach, o wyborze Prezesa  decyduje dodatkowe głosowanie w ramach 
II tury wyborów, przeprowadzane na jednego z dwóch kandydatów, którzy 
otrzymali w I turze wyborów największą liczbę ważnych głosów, 

3) Prezesem zostaje kandydat, który w II turze wyborów uzyskał większą liczbę  
ważnych głosów. 

 



§ 18. 
Zarząd 
Kandydatów na członków  Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, który jest 
wybierany w odrębnym głosowaniu, w liczbie określonej przez Zebranie Delegatów 
przeprowadzane jest w następujący sposób: 
1) za głos ważny uznaje się, gdy na karcie do głosowania pozostaje nie skreślona 

liczba osób, nie większa od liczby ustalonej przez Zebranie Delegatów, 
2) jeśli karta do głosowania została całkowicie przekreślona, zniszczona a także, 

gdy na karcie  nie skreślono więcej osób niż przewidywana liczba członków 
Zarządu – głos jest nieważny.  

3) za wybranych na członków Zarządu uznaje się osoby, które uzyskały największą 
liczbę  ważnych głosów,  

4) w przypadku, gdy  kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów a ustalony limit 
członków Zarządu nie został wykorzystany, zarządza się dodatkowe głosowanie 
dotyczące tylko tych osób. O kolejności osób, które wejdą w skład Zarządu 
decyduje liczba  ważnych głosów otrzymanych w tym głosowaniu. 

 
§ 19. 

Komisja Rewizyjna 
Kandydatów na członków  Komisji Rewizyjnej, w liczbie określonej przez Zebranie 
Delegatów przeprowadzane jest w następujący sposób: 
1) za głos ważny uznaje się, gdy na karcie do głosowania pozostaje nie skreślona 

liczba osób, nie większa od liczby ustalonej przez Zebranie Delegatów, 
2) jeśli karta do głosowania została całkowicie przekreślona, zniszczona a także, 

gdy na karcie  pozostaje nie skreślona liczba osób, większa od liczby ustalonej 
przez Zebranie Delegatów   – głos jest nieważny. 

3) za wybranych na członków Komisji Rewizyjnej  uznaje się osoby, które uzyskały 
największą liczbę ważnych głosów,  

4) w przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby głosów stosuje się 
zasadę określoną  w § 18  pkt 4. 

 
 

 

Rozdział VI.  Postanowienia końcowe 

§ 20. 

Projekty uchwał przedłożone przez Komisję Uchwał i Wniosków zatwierdza Zebranie 
Delegatów  w trybie jawnym zwykłą większością głosów. 
 
 
 

 

 


