
 REGULAMIN 

  WALNEGO  ZEBRANIA  DELEGATÓW 

FEDREACJI  AMTORSKICH DRUŻYN HOKEJA 

uchwalony na Walnym Zebraniu Federacji w dniu 29.06.2013. 

 
§1 

 

Walne Zebranie Delegatów Federacji jest najwyższą władzą Związku i obraduje  na 

 podstawie: 

1. Postanowień Statutu Federacji. 

2. Niniejszego regulaminu. 

 

§2 

 

1. Walne Zebranie Delegatów  odbywa się raz na dwa lata jako Walne Zebranie 

Sprawozdawczo – Wyborcze. 

2. Kadencja władz Federacji trwa dwa lata. 

 

 

§3 

 

 Zgodnie z postanowieniem Statutu Federacji Paragraf 18 do wyłącznej właściwości 

 Walnego  Zebrania Delegatów  należy: 

 

1. Uchwalanie kierunków działania. 

2.  Ocena działalności Zarządu. 

3. W głosowaniu tajnym wybiera spośród delegatów Prezesa Zarządu. 

4.  W głosowaniu tajnym wybiera spośród delegatów Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

5.  Rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, dokonywanie zmian statutu i 

podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Związku. 

6.  Uchwalanie składek członkowskich i innych opłat statutowych. 

7.  Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieobjętych kompetencją innych władz 

Związku 

 

§4 

 

1. O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów , Zarząd Federacji 

zawiadamia delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania . 

Pierwsze Walne zebranie zwołuje Komitet Założycielski Federacji.  

2. Walne Zebranie Delegatów  obraduje według ustalonego przez siebie Regulaminu. 

3. Walne Zebranie Delegatów  podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

4. Do ważności obrad Walnego Zebrania Delegatów w I terminie konieczny jest udział co 

najmniej połowy delegatów, natomiast w II terminie Walne Zebranie Delegatów  jest 

ważne bez względu na liczbę obecnych i może odbywać się w dniu I terminu. 

5. W obradach Walnego Zebrania uczestniczą Delegaci. 

6. Zarząd jest uprawniony do zaproszenia gości na Walne Zebranie zgodnie z paragrafem 19 

Statutu.  

 

 



§5 

 

 

1. Delegat reprezentuje organizację /członka zwyczajnego/ na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez uprawnione organy swojej organizacji. Pełnomocnictwo jest ważne do 

czasu jego cofnięcia przez organizację, o czym  Zarząd Federacji musi zostać  

poinformowany w formie pisemnej.  

2. Każda organizacja może upoważnić kilku  delegatów do jej reprezentowania, jednak tylko 

jeden z nich może brać udział w głosowaniach, pozostali mogą brać udział w obradach 

bez prawa udziału w głosowaniach.   

3. Delegat uprawniony do głosowania na Walne Zebranie może brać udział w Walnym 

Zebraniu Delegatów  tylko osobiście. 

4. Każda Organizacja członek zwyczajny Federacji poprzez swego Delegat ma jeden głos. 

5. Organizacja cofając pełnomocnictwo wybranego  Delegata do Władz Federacji w trakcie 

trwania jego kadencji ma prawo do zaproponowania Zarządowi nowego Delegata 

uzupełniającego skald Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pod warunkiem zgodności z 

paragrafem 26 Statutu Federacji.   

 

§6 

 

1. Walne Zebranie Delegatów  otwiera Prezes  lub upoważniony Członek Zarządu   

Federacji. Na  pierwszym Walnym zebraniu czyni to Przewodniczący Komitetu 

Założycielskiego.  

2. Otwierający Walne Zebranie zapoznaje zebranych z porządkiem i regulaminem obrad 

oraz zarządza wybór Prezydium Walnego Zebrania Delegatów  w składzie: 

przewodniczący i sekretarz. 

 

§7 

 

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Walnego Zebrania Delegatów Przewodniczący 

Walnego Zebrania po wysłuchaniu ewentualnych oświadczeń stwierdza, że Walne 

Zebranie Delegatów  zostało zwołane zgodnie ze Statutem Federacji. 

2. Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów  zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia 

proponowanego regulaminu obrad. 

3. Następnie odbywa się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

 

§8 

 

Walne Zebranie Delegatów  wybiera ze swojego grona: 

1. Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie minimum 1 osoby, której zadaniem jest: 

     a) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania   

 Delegatów, sporządzenie  listy kandydatów do władz Federacji, 

     b) dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów 

 obliczania wyników głosowania i podanie tych wyników Przewodniczącemu, 

2. Komisję Wniosków i Uchwał i w składzie minimum 1 osoby. w celu zebrania i     

 przedstawienia Walnemu Zabraniu wniosków i uchwał zgłoszonych przez Delegatów. 

 

 

 

 



 

 

§9 

 

1. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza 

2. Z czynności komisji sporządzone są protokoły, podpisane przez przewodniczącego  

i sekretarza, które Przewodniczący Komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zebrania 

Delegatów. 

3. Przewodniczący Komisji lub ich zastępcy składają sprawozdanie z czynności  Komisji 

 i przedstawiają wnioski lub projekty uchwał. 

 

 

§10 

 

Tryb wyborów władz Federacji  

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje jednemu delegatowi reprezentującemu daną 

organizację- członka zwyczajnego Federacji. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu Delegatowi organizacji. 

3. Listę Delegatów uprawnionych do głosowania w Walnym Zebraniu Delegatów ogłasza 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. 

4. Prawo  kandydowania  do władz Federacji ma każdy Delegat uczestniczący w Walnym 

Zebraniu Delegatów posiadający stosowne pełnomocnictwo swojej organizacji, którą 

reprezentuje. 

5.  Warunkiem kandydowania do władz Federacji jest wyrażenie zgody. Dopuszcza się 

możliwość kandydowania Delegata nie obecnego na Walnym Zebraniu, wówczas jego 

zgoda wyrażona na piśmie, musi być złożona przez zgłaszającego do komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej i dołączona do protokołu Walnego Zebrania Delegatów. 

6. Walne Zebranie ustala odrębną uchwałą liczbę wybieranych członków Zarządu od 4 do 6  

/ oprócz Prezesa, który wybierany jest w oddzielnym głosowaniu. 

7. Kandydaci na funkcje Prezesa Federacji oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są 

zgłaszani jawnie przez Delegatów uprawnionych do głosowania. 

8. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawia Delegatom listę kandydatów w porządku 

alfabetycznym a sposób głosowania przedstawi Przewodniczący Walnego Zebrania 

Federacji. Kolejność sporządzonych list kandydatów i głosowań jest następująca: Prezes, 

Zarząd i Komisja Rewizyjna. 

9. Wybory Prezesa Federacji następują bezwzględną większością głosów, to jest 50% 

ważnych głosów Delegatów uprawnionych do głosowania +1.  

10. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na stanowisko Prezesa nie uzyska wymaganej 

większości głosów do drugiej tury wyborów przechodzą ci dwaj kandydaci , którzy w 

pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Po drugiej turze wyborów 

Prezesem Federacji zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów. 

11. Wybory pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następują zwykłą 

większością głosów. 

12. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej niż liczba osób 

przewidziana przez Statut i uchwałę Walnego  Zebrania, w drugiej turze biorą udział 

kandydaci z równą ilością głosów. 

  

 

 



§11 

 

 

 Walne Zebranie Delegatów Federacji może podejmować uchwały w  sprawach nie 

 ujętych  w porządku obrad. 

 

§12 

 

1. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów  otwiera dyskusję, udzielając głosu w 

kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na 

piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości dyskusja może być 

przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 

2. Członkom Zarządu  oraz Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zabieranie głosu 

poza kolejnością. 

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji  

lub przekracza ustalony czas przemówień. Nie stosującym się do uwag, Przewodniczący 

może odebrać głos, chyba, że Walne Zebranie Delegatów  postanowi inaczej. 

4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już 

przemawiała, chyba, że Walne Zebranie Delegatów  postanowi inaczej.  

Nie dotyczy to osób, które uprawnione są do zabierania głosu poza kolejnością. 

5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. 

 Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu 

obradowania i głosowania w szczególności dotyczące: 

a) głosowania bez dyskusji, 

b) przerwania dyskusji, 

c) zamknięcia listy mówców, 

d) ograniczenia czasu przemówień, 

e) zarządzenia przerwy w obradach, 

f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków, 

g) uchylenie zarządzenia Przewodniczącego. 

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj 

mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi. 

6. Zarządzenie Przewodniczącego może być uchylone przez Walne Zebranie Delegatów. 

 

 

§13 

 

 

1. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta Przewodniczący poddaje 

wnioski pod głosowanie przestrzegając zasady, aby wnioski referenta były głosowane  

w pierwszej kolejności. 

2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie 

wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje 

się przed wnioskiem. 

3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko 

głosy oddane za i przeciw uchwale. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego 

Zebrania Delegatów  lub Przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej. 



4. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy,  

za przyjęty uważa się wniosek, który otrzymał największą ilość głosów Walnego Zebrania 

Delegatów. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów  zapadają zwykłą większością głosów  

i obowiązują wszystkich członków Federacji. 

 

§14 

 

 Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący 

 Walnego Zebrania Delegatów  ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zebrania 

 Delegatów Federacji. 

 

§15 

 

1. Z Walnego Zebrania Delegatów Federacji sporządza się protokół, który podpisują; 

Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów. 

2. Protokół z Walnego Zebrania Delegatów  powinien zawierać: datę, porządek obrad, skład 

Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone z protokołu, treść 

wniosków poddanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów, 

podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów.  

Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw. Teksty 

podjętych uchwał oraz lista obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

 

Regulamin uchwalony w dniu ..................................... przez  Walne Zebranie Delegatów 

 

 

 

 

 

 

 
...........................................................................                      ........................................................................... 

   
Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów                 Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów  


