
 

 

 
 

 

 

PROJEKT REGULAMINU OBRAD 
WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO 
w dniu 25 września 2022 roku 

 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szermierczego zostało zwołane 
na podstawie § 20 p. 2 Statutu Polskiego Związku Szermierczego                                                       
z dn. 26 września 2020 r. 
 

§ 2 
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZS, zwanym dalej „Zgromadzeniem”, biorą 
udział: 

• z głosem stanowiącym – delegaci desygnowani przez członków Związku 

• z głosem doradczym – Zarząd, Komisja Rewizyjna, członkowie honorowi PZS, 
przedstawiciele Rady Zawodniczej PZS, Rady Trenerów PZS i Kolegium Sędziów 
PZS (po dwóch przedstawicieli). 

 
   

§ 3 
1. Zgromadzenie otwiera Prezes PZS, który spośród delegatów przeprowadza 

wybór Prezydium Zgromadzenia. W skład Prezydium wchodzą: 
przewodniczący Zgromadzenia, zastępca przewodniczącego i sekretarz. W 
przypadku niskiej frekwencji WZD ma prawo w skład Prezydium powołać 
mniejszą liczbę osób.  

2. Po dokonaniu wyboru Prezydium, przewodniczący Zgromadzenia 
przedstawia proponowany porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.  

 
§ 4 

 

1. Zgromadzenie wybiera spośród delegatów Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w 
składzie do 3 osób (w przypadku niskiej frekwencji WZD ma prawo w skład 
Prezydium powołać mniejszą liczbę osób), której zadaniem jest sprawdzenie 
prawidłowości zwołania zebrania, sprawdzenie listy obecności delegatów, 
sprawdzenie ważności ich mandatów i przedłożenie Zgromadzeniu sprawozdania 
z wnioskiem, co do zdolności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, a także 
obliczanie wyników głosowania i wykonywanie czynności technicznych 
związanych z obsługą głosowania nad uchwałami i wnioskami podczas 
Zgromadzenia. 

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
3. Komisja sporządza protokół ze swojej działalności, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz.  



 

 

 
§ 5 

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady i udziela głosu: 
 

a) uczestnikom  Zgromadzenia w kolejności zgłaszania się, 
b) przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu gościom 

zaproszonym na  Zgromadzenie, 
c) przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza 

kolejnością przedstawicielowi władz PZS, 
d) przewodniczący Zgromadzenia  może odmówić udzielenia 

głosu osobie, która w danej sprawie już zabierała głos 
e) Zgromadzenie może ograniczyć maksymalny czas 

wystąpienia w dyskusji. 
 

2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli 
treść jego wystąpienia odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza 
ustalony dla wystąpień czas. Niestosującym się do uwag przewodniczący 
Zgromadzenia może odebrać głos. 
 

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

a) sposobu obradowania, 
b) sposobu głosowania, 
c) głosowania bez dyskusji, 
d) przerwania dyskusji, 
e) ograniczenia czasu przemówień,  
f) zarządzenia przerwy w obradach, 
g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

 
 

§ 6 
 

1. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Zgromadzenia  zarządza 
głosowanie przestrzegając zasady, aby wnioski dalej idące były 
głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głosuje się 
przed głosowaniem samego wniosku. 

2. Jeśli zebrani nie postanowią inaczej, głosowania odbywają się w sposób 
jawny. 

 
§ 7 

 

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonuje obliczenia liczby oddanych 
głosów za i przeciw uchwale/wnioskowi oraz głosów wstrzymujących 
się. Za przyjętą uważa się uchwałę/wniosek, który uzyskał co najmniej 
zwykłą większość głosów, przy czym do ważności glosowania 
wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób 



 

 

uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego Zgromadzenia. Głosy wstrzymujące nie są 
brane pod uwagę przy obliczaniu liczby oddanych głosów. 

2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej. 

 
§ 8 

 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem 
rozstrzyga Prezydium Zgromadzenia. 

 
§ 9 

 

1. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje 
przewodniczący i sekretarz  Zgromadzenia 

 
2. Protokół Zgromadzenia powinien zawierać datę obrad Zgromadzenia, 

porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków. 
Przy podawaniu treści uchwały/wniosku należy podać liczbę oddanych 
głosów za i przeciw proponowanej uchwale/wnioskowi oraz liczbę 
osób wstrzymujących się od głosowania. 

 
§ 10 

 

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


