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PROPONOWANY REGULAMIN  

Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Polskiego Związku Szermierczego 

w dniu 26.09.2021 r. 
 

Sprawy porządkowe 
 

§ 1. 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego, zwane dalej 
„Zgromadzeniem”, jest najwyższą władzą Związku, która obraduje w oparciu o statut PZS 
oraz niniejszy Regulamin. 
 

§ 2. 
 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 
1. Z głosem stanowiącym - delegaci członków Związku 
2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi, przedstawiciele Rady Zawodniczej, Rady 

Trenerów oraz Kolegium Sędziów (po dwóch przedstawicieli), członkowie ustępujących 
władz PZS i zaproszeni goście. 

 
§ 3. 

 
Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do 
podejmowania uchwał. W sprawie tej wypowie się Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przed 
przystąpieniem do pierwszego głosowania nad uchwałami. 
 

§ 4. 
 

Każdemu delegatowi na Walne Zgromadzenie Delegatów przysługuje jeden głos. 
 

§ 5. 
 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z 
wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu PZS lub rozwiązania Związku, które zapadają 
większością co najmniej 2/3 głosów. 

§ 6. 
 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów otwiera Prezes PZS lub inny upoważniony 
przez Prezesa członek Zarządu. 

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Członkowie Prezydium nie mogą 
kandydować do władz Związku. 
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§ 7. 

 
Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie w 
sprawie przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad. 
 

 
§ 8. 

 
Delegaci na Zgromadzenie wybierają ze swego grona: 
1. Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie 4 osób, której zadaniem jest sprawdzenie 

prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania 
uchwał. Członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz 
Związku. 

2. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 4 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod 
względem formalnym i rzeczowym wniosków, ich zredagowanie i przedłożenie 
Zgromadzeniu do decyzji. Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków nie mogą kandydować 
do władz Związku. 

§ 9. 
 

Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Ze swojej działalności 
Komisje sporządzają protokoły, które wraz z wnioskami przewodniczący Komisji 
przedstawiają Zgromadzeniu. 
 

§ 10. 
 

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania 
się. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu gościom zaproszonym na WZD. 
3. Za zgodą delegatów dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku 

obrad łącznie. 
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od 

tematu dyskusji lub przekracza 5-cio minutowy czas ustalony dla przemówień. Mówcy 
niestosującemu się do uwag przewodniczący może odebrać głos. 

5. Przewodniczący obrad może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już 
przemawiała. Ograniczenie to nie dotyczy członków ustępującego Zarządu, którzy 
udzielają wyjaśnień.  

6. W sprawach formalnych przewodniczący zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za 
wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

 - sposobu obradowania, 
 - sposobu głosowania, 
 - zarządzenia głosowania bez dyskusji, 
 - przerwania dyskusji, 
 - zarządzenia przerwy w obradach, 
 - kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 
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 W dyskusji nad wnioskami formalnymi mogą brać udział jedynie dwaj mówcy: jeden 
wypowiadający się za i jeden przeciw wnioskowi. 

 
8. Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić 

składanie do Komisji w ustalonym czasie wniosków na piśmie, z podaniem imienia i 
nazwiska wnioskującego.   

 
§ 11. 

 
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski 
wpłynęły, ustala kolejność głosowania, przestrzegając zasady, że wnioski najdalej idące są 
głosowane w pierwszej kolejności, a następnie zarządza głosowanie. Poprawki do wniosku 
głosuje się przed głosowaniem samego wniosku. 
 

§ 12. 
 

Głosowania odbywają się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu poprzez naciśnięcie 
przycisku „Tak”, „Nie” lub Wstrzymuję się”. W głosowaniu oblicza się liczbę głosów „za” i 
„przeciw”, oddanych przez delegatów oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Za 
przyjęty uważa się wniosek, na który oddano więcej głosów „za” niż suma głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Wyniki głosowania, z zastrzeżeniem ust. 11, par 13, ogłasza  
przewodniczący Zgromadzenia, na podstawie informacji udzielonej przez Przewodniczącego 
Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej po podliczeniu głosów przez system do głosowania.            
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy za 
przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. 
 

Zasady wyboru władz PZS 
 

§ 13. 
 

1. Bierne prawo wyborcze w wyborach do władz PZS przysługuje zarówno delegatom, 
jak też  osobom niebędącym delegatami. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
zgłaszani są przez  delegatów najpóźniej na trzy tygodnie  przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie PZS, wysłać 
drogą mailową na adres pzszerm@pzszerrm.pl lub przesłać przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051  i 1495) na adres siedziby PZS: ul. 
Grójecka 65A, 02-094 Warszawa.  

2. Zgłaszający kandydatury do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, kierują się kryterium 
osobistych wartości i zasług kandydatów dla polskiej szermierki. 

3. Głosowania do władz Związku odbywają się w sposób tajny, przy wykorzystaniu 
elektronicznego systemu głosowania, poprzez naciśnięcie przycisku „TAK”, „NIE” lub 
„Wstrzymuję się”.  

4. Głosowania nad kandydatami do Władz Związku odbywa się w kolejności 
alfabetycznej.   
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5. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna ogłasza wyniki wyborów na podstawie wydruków 
otrzymanych z systemu po przeprowadzenia głosowania.  

6. Na wezwanie przewodniczącego Zgromadzenia kandydaci do Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej obecni w czasie obrad Zgromadzenia składają oświadczenie o zgodzie lub 
braku zgody na kandydowanie. Zgłoszenie nieobecnego kandydata wymaga 
przedłożenia jego pisemnej zgody na kandydowanie. 

7. Głosowanie odbywa się zgodnie z instrukcją dostarczoną delegatom przed 
głosowaniem .  

8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza                                    
Komisja Mandatowo -  Skrutacyjna. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący 
Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, podając wyniki według kolejności wynikającej z 
liczby uzyskanych głosów. 

9. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 
głosów, przy czym liczba osób wybranych nie może przekroczyć liczby miejsc w 
odpowiednich władzach Związku. 

10. Wybór władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 14. 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera: 
 
1. Prezesa PZS, 
2. Członków Zarządu PZS, 
3. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób 

 
 

§ 15. 
 

Wybór Prezesa PZS: 
 

1. Wybór odbywa się w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez 
członków Związku na piśmie    nie później niż na trzy tygodnie przed datą 
Zgromadzenia.  

2. Prezesa PZS wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością 
głosów. Liczba ważnych głosów oddanych za wyborem musi być większa od sumy 
ważnych głosów oddanych przeciwko wyborowi i głosów wstrzymujących. 

3. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę 
ważnych głosów, jednakże nie mniej niż połowę ważnych głosów plus jeden głos. 

4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów określonej w 
poprzednim ustępie, zarządza się drugą turę wyborów obejmującą dwóch 
kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali kolejno najwyższą liczbę ważnych 
głosów. Prezesem PZS zostaje wybrana  osoba, która otrzyma w dodatkowym 
głosowaniu większą liczbę głosów. 

5. Nazwiska kandydatów do pełnienia funkcji prezesa PZS są umieszczone na   kartach 
wyborczych w kolejności alfabetycznej.  
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6. Kandydaci do pełnienia funkcji prezesa PZS  przedstawiają swoje programy w 
kolejności  alfabetycznej.  

7. Pozostałe zasady wyboru zgodne są z zasadami ustalonymi w § 13. 
 

§ 16. 
 

Wybór Zarządu Polskiego Związku Szermierczego: 
 

1. Kandydatów do Zarządu PZS zgłaszają członkowie Związku, składając stosowny 
wniosek na piśmie najpóźniej na trzy tygodnie  przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie PZS, wysłać 
drogą mailową na adres pzszerm@pzszerrm.pl lub przesłać przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051  i 1495) na adres siedziby PZS: ul. 
Grójecka 65A, 02-094 Warszawa.   

2. Kandydat na członka Zarządu PZS nie może: 

• pełnić funkcji w innych władzach w Związku; 

• być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z 
realizacją przez Związek jego zadań statutowych; 

• być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia 
publicznego. 

3.   Jeżeli w głosowaniu odpowiednią większość głosów uzyskało więcej kandydatów niż 
jest miejsc do obsadzenia, to wybrane zostają ̨ te osoby, które uzyskały kolejno 
najwięcej głosów. Gdyby liczba kandydatów wyłonionych w ten sposób przekraczała 
dopuszczalną liczbę członków Zarządu PZS, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza 
ponowne głosowanie wyłącznie nad tymi kandydatami, którzy otrzymali liczbę 
głosów równą, a zarazem mniejszą niż bezpośrednio poprzedzająca ich osoba, 
wybrana do Zarządu na zasadach określonych w zdaniu poprzednim. 

4.   Pozostałe zasady wyboru zgodne są z zasadami ustalonymi z § 13. 
 

§ 17. 
 

Wybór Komisji Rewizyjnej PZS: 
 

1. Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie Związku, składając stosowny 
wniosek na piśmie najpóźniej na trzy tygodnie  przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie PZS, wysłać 
drogą mailową na adres pzszerm@pzszerrm.pl lub przesłać przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051  i 1495) na adres siedziby PZS: ul. 
Grójecka 65A, 02-094 Warszawa.   

2. Jeżeli w głosowaniu odpowiednią większość głosów uzyskało więcej kandydatów niż 
jest miejsc do obsadzenia, to wybrane zostają ̨ te osoby, które uzyskały kolejno 
najwięcej głosów. Gdyby liczba kandydatów wyłonionych w ten sposób przekraczała 

http://www.pzszerm.pl/
mailto:pzszerm@pzszerm.pl
http://www.pzszerm.pl/
mailto:pzszerm@pzszerrm.pl
mailto:pzszerm@pzszerrm.pl


   Polski Związek Szermierczy 

www.pzszerm.pl  
 

 

 

Polski Związek Szermierczy 
Ul. Grójecka 65 a, 02-094 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 827 28 25, e-mail: pzszerm@pzszerm.pl, www.pzszerm.pl 

 

6 

dopuszczalną liczbę członków Komisji Rewizyjnej PZS, Przewodniczący Zgromadzenia 
zarządza ponowne głosowanie wyłącznie nad tymi kandydatami, którzy otrzymali 
liczbę głosów równą, a zarazem mniejszą niż bezpośrednio poprzedzająca ich osoba, 
wybrana do Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych w zdaniu poprzednim 

3. Pozostałe zasady wyboru zgodne są z zasadami ustalonymi z § 13. 
 

§ 18. 
 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga 
Prezydium Zgromadzenia. 
 

§ 19. 
 

1. Z obrad Zgromadzenia, sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium 
Zgromadzenia. 

2. Protokół Zgromadzenia powinien zawierać datę Zgromadzenia, porządek obrad, krótki 
opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał. Przy 
podawaniu treści uchwał należy podać liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz 
liczbę osób wstrzymujących się od głosowania. 

 
§ 20. 

 
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący 
Zgromadzenia ogłasza zamknięcie WZD. 
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