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Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ 
 
  

REGULAMIN 
WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW  

STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

 
 
 
I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą władzą 

Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. 
2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
 
 
 
II. Zwoływanie i wła ściwo ści Walnego Zjazdu. 
 
 
Zjazd zwyczajny. 
 
 

§ 2 
1. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny co najmniej raz na dwa 

lata. 
2. Delegatów na Walny Zjazd wybierają wszystkie oddziały na okres kadencji władz. 
3. Delegat ma prawo reprezentować nie więcej niż 8 członków oddziału. 
 

§ 3 
W Walnym Zjeździe udział biorą: 
- z głosem decydującym – delegaci oddziałów Stowarzyszenia wybrani podczas 

walnych zgromadzeń członków oddziałów, według zasad ustalonych przez Zarząd 
Główny oraz członkowie władz Stowarzyszenia w okresie trwania kadencji. 

z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, jeżeli Walny 
Zjazd odbywa się w roku zakończenia kadencji a nie zostali oni wybrani delegatami w 
macierzystych oddziałach, 
z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 
 
 

§ 4 
Do zwyczajnego Walnego Zjazdu należy: 
- podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia, w tym 



 

 

zatwierdzanie planów działalności i planów finansowych, 
rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów i 
delegatów na Walny Zjazd, 
udzielanie lub odmawianie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium 
Zarządowi Głównemu z jego działalności, 
wybór władz Stowarzyszenia: Przewodniczącego Zarządu Głównego oraz członków 
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu koleżeńskiego, 
ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz delegowanie Zarządowi 
Głównemu części uprawnień w tym zakresie na okres między Walnymi Zjazdami, 
uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia oraz zmian regulaminów, 
zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego 
Sądu Koleżeńskiego oraz Ordynacji Wyborczej do Władz Stowarzyszenia, 
nadawanie odznaczeń i nagród, 
podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub stowarzyszeń 
krajowych i zagranicznych, 
rozpatrywanie odwołań o wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 
 
Zjazd nadzwyczajny. 
 
 

§ 5 
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany na wniosek Zarządu Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej lub na podstawie potwierdzonego podpisami wniosku 1/5 
członków Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie do 8 
tygodni po złożeniu wniosku. 
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których 
został zwołany. 
4. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe udział biorą delegaci wybrani na ostatni 
zwyczajny Walny Zjazd z uwzględnieniem przepisów § 3. 
 
 
Organizacja i prawomocność Walnego Zjazdu. 
 
 

§ 6 
1. Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie 
bez względu na liczbę obecnych. 

2. Drugi termin wyznaczony jest w ½ godziny po pierwszym terminie. 
 
 

§ 7 
1. Zarząd Główny zawiadamia wszystkie oddziały Stowarzyszenia o terminie, miejscu i 

porządku dziennym Walnego Zjazdu najpóźniej na 6 tygodnie przed wyznaczonym 
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terminem Walnego Zjazdu. 
2. Porządek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarząd Główny z uwzględnieniem tematów 
zgłoszonych we wniosku o zwołanie Walnego Zjazdu Nadzwyczajnego, jeżeli porządek 
dzienny dotyczy Zjazdu Nadzwyczajnego. 
3. Uzupełnienie porządku dziennego obrad może nastąpić na wniosek 1/8 członków 
Stowarzyszenia najpóźniej na 4  tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zjazdu. Zarząd Główny niezwłocznie powiadamia  zarządy oddziałów o zmianach w 
porządku obrad. 
 
 
 
III. Przebieg Walnego Zjazdu. 
 
 

§ 8 
 
1. Walny Zjazd otwiera Prezes Zarządu Głównego lub jeden z wiceprezesów i zarządza 

wybór przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zjazdu spośród 
delegatów Stowarzyszenia. 

2. Stanowią oni Prezydium Walnego Zjazdu. 
3. skreślony 
 

§ 9 
 
1. Walny Zjazd powołuje komisje: 

- mandatowo-skrutacyjną, 
uchwał i wniosków. 
2. Wany Zjazd sprawozdawczo-wyborczy powołuje dodatkowo oprócz komisji oprócz 
komisji, o których mowa w ust. 1, Komisję Wyborczą. 
 
 

§ 10 
 
1. Prezydium kieruje pracami Walnego Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad i 

regulaminem. 
2. Obradami kieruje bezpośrednio przewodniczący Walnego Zjazdu lub jego zastępca. 
3. Sekretarz czuwa nad skompletowaniem materiałów do protokołu i jest odpowiedzialny 
za terminowe jego sporządzenie. 
4. Prezydium Walnego Zjazdu może powołać Biuro Walnego Zjazdu, którego zadaniem 
jest organizacyjno-techniczna obsługa Zjazdu. 
5. skreślony 
 

§ 11 
 
1. Zatwierdzony Regulamin Walnego Zjazdu obowiązuje wszystkich jego uczestników. 

2. Do dokonywania wykładni regulaminu uprawnione jest Prezydium Walnego 
Zjazdu. 



 

 

Prezydium Walnego Zjazdu może korzystać z porad prawnych adwokata lub radcy 
prawnego uczestniczącego w obradach w charakterze eksperta. 
 
 

§ 12 
1. Przedmiotem obrad Walnego Zjazdu są sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek 

obrad, zgodny z rozesłanymi zawiadomieniami, zostaje odczytany przez 
przewodniczącego i podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania. 

2. Walny Zjazd może dokonywać zmian w porządku obrad poprzez skreślenie 
określonej sprawy z porządku obrad, zmiany kolejności spraw objętych porządkiem 
obrad lub uzupełnienie porządku obrad nowymi sprawami. 
 
 

§ 13 
1. Każdą ze spraw umieszczonych w porządku obrad omawia referent wyznaczony 

przez Zarząd Główny. 
2. Przewodniczący Walnego Zjazdu udziela głosu referentom w kolejności spraw 
ustalonej w porządku obrad. 
3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu porządku 
obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium 
Walnego Zjazdu. 
4. Uczestnicy Walnego Zjazdu chcący wziąć udział w dyskusji zapisują się do głosu u 
sekretarza. 
5. Głosu udziela Przewodniczący Walnego Zjazdu w kolejności zapisu. Prezydium 
Zjazdu może ustalić inną kolejność w zabieraniu głosu w dyskusji. 
6. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zjazdu może udzielić głosu: 

- zaproszonym gościom, 
innym uczestnikom Walnego Zjazdu zgłaszającym wniosek natury formalnej lub 
dokonującym sprostowania. 
7. Prezydium Walnego Zjazdu może zarządzić obowiązek wcześniejszego składania do 

protokołu streszczenia lub konspektu głosu. 
 

 
§ 14 

Przemówienie w dyskusji nie może trwać dłużej niż 10 minut, a przy powtórnym 
zabieraniu głosu przez tego samego dyskutanta w tej samej sprawie – nie więcej niż 3 
minuty. 
Ograniczenia czasu przemówień nie dotyczą wystąpień zaproszonych gości. 
 
 

§ 15 
1. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą, Przewodniczący Walnego Zjazdu może 

udzielić głosu referentowi w celu udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszane w 
dyskusji. W przypadku gdy dana sprawa ma być rozstrzygnięta w drodze głosowania, 
Przewodniczący Walnego Zjazdu zarządza przystąpienie do głosowania. 

2. Od chwili zarządzenia głosowania można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku 
formalnego. 



  

 5 

 
 

§ 16 
1.  Głosowanie na Walnym Zjeździe odbywa się z zastrzeżeniem ust. 2 w sposób jawny. 
2. Wybór władz Stowarzyszenia: Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywa się w 
głosowaniu tajnym. 
3. Uczestnicy Walnego Zjazdu mogą zwykłą większością głosów uchylić lub wprowadzić 
klauzulę tajności w każdej z głosowanych spraw. 
 
 

§ 17 
1. W głosowaniu jawnym Przewodniczący Walnego Zjazdu w pierwszej kolejności 

wzywa do podniesienia ręki głosujących za uchwałą lub wnioskiem, następnie 
głosujących przeciw uchwale lub wnioskowi, wreszcie wstrzymujących się od oddania 
głosu. 

2. Liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” należy podać w protokole 
Walnego Zjazdu. 
3. Głosowanie tajne przeprowadza się według zasad określonych w Regulaminie 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zjazdu. 
 
 

§ 18 
1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Walnego Zjazdu , jego zastępca 

lub Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
2. Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
 
 

§ 19 
1. Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad delegaci zgłaszają 

do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zjazdu. 
2. Komisja po analizie wniosku lub projektu uchwały przedstawia je do rozstrzygnięcia  
Walnemu Zjazdowi wraz ze swoją opinią i ewentualnymi poprawkami. 
3.  Poprawki zgłoszone do projektu uchwały lub wniosku muszą być poddane pod   
     głosowanie przed głosowaniem nad projektem tej uchwały lub wnioskiem. 
4. Jeżeli zgłoszono dwie lub więcej poprawki, w pierwszej kolejności poddawane są pod   
     głosowanie poprawki najdalej idące. 
 
 

§ 20 
Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów z uwzględnieniem 
postanowień § 6. 
 
 

§ 21 
1. Z obrad Walnego Zjazdu sporządza się protokół zawierający: 

- datę i miejsce obrad, 



 

 

liczbę obecnych delegatów, 
porządek obrad, 
streszczenie referatów i nazwiska referentów, 
przebieg dyskusji z podaniem nazwisk dyskutantów, 
zgłaszane wnioski i sprzeciwy, 
powzięte uchwały, 
przebieg głosowania. 
2. Listy obecności delegatów i innych uczestników Walnego Zjazdu, protokoły i     
    materiały   komisji działających na Walnym Zjeździe, teksty uchwał przyjętych przez 
Walny Zjazd oraz    zabezpieczone kartki głosowania tajnego stanowią załącznik do 
protokołu. 
 
 

§ 22 
1. Protokół Walnego Zjazdu delegatów podpisują wszyscy członkowie Prezydium 

Walnego Zjazdu 
2. Członkowie Prezydium Walnego Zjazdu odpowiadają za prawidłowość treści 
protokołu. 
 

§ 23 
1. Protokoły z Walnego Zjazdu przechowywane są przez Zarząd Główny. 
2. Protokoły mogą być przeglądane przez członków Stowarzyszenia. 
 
 

IV. Postanowienia ko ńcowe. 
V.  

 
§ 24 

Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się  odpowiednio podczas Walnego 
Zgromadzenia Członków Oddziału z uwzględnieniem §§ 36 - 41 Statutu Stowarzyszenia 
Menedżerów Opieki Zdrowotnej. 
 
 

§ 25 
Regulamin uchwalony został przez XV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia w dniu 
18 września 2004 roku i obowiązuje na czas nie określony. 
 
 

§ 26 
Zmiany w regulaminie wymagają uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia. 
 
 
      Przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów 
 
        Jan  Czeczot 


