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WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 
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RZESZÓW, 2 LIPIEC 2016 ROKU 
 
 

REGULAMIN OBRAD 
 

 § 1.  

Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS 
obraduje na podstawie Statutu Podkarpackiego Okręgowego związku 

Tenisa Stołowego oraz niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2. 

W Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów 
POZTS, zwanym dalej „Zgromadzeniem” biorą udział: 

 
1.  Z głosem stanowiącym przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych POZTS (klubów) 

wybrani wg klucza wyborczego każdorazowo ustalanego przez Zarząd Związku. 
a)  kumulacja głosów przysługujących różnym członkom POZTS jest niedopuszczalna, 

2.  Z głosem doradczym: 
a)  członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
b)  członkowie honorowi POZTS,  
c)  Członkowie lub przedstawiciele członków wspierających, 
d)  osoby zaproszone przez Zarząd POZTS. 

 
§ 3. 

Delegaci po potwierdzeniu swojej obecności podpisem na liście 
obecności otrzymują mandaty uprawniające do głosowania. 

 
§ 4. 

Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów obraduje przy obecności co 
najmniej 50% delegatów plus 1 delegat w I terminie. Prawomocność Walnego 
Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów stwierdza wybrana przez 
Zgromadzenie Komisja Mandatowa. W II terminie Walne Sprawozdawczo - Wyborcze 
Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne bez względu na ilość obecnych delegatów. 
 

§ 5. 
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1.  Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS otwiera Prezes 
POZTS lub osoba upoważniona przez Prezesa POZTS. 

2.  Otwierając obrady przeprowadza się wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Protokolanta Walnego Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS. 

3.  Przewodniczący Walnego   Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS 
poddaje pod głosowanie porządek obrad. Zgromadzenie może skreślić z porządku 
obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw 
dotyczących  porządku obrad. 

 
§ 6. 

1. Walne  Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS  wybiera ze swego 
grona następujące Komisje: 

     a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie 
prawidłowości zwołania zebrania, listy obecności przedstawicieli, skontrolowania 
ważności mandatów i przedłożenie Walnemu Sprawozdawczo - Wyborczemu 
Zgromadzeniu Delegatów POZTS  sprawozdania z wnioskiem co do zdolności 
podejmowania uchwał, ustalenie listy kandydatów na stanowisko Prezesa POZTS, do 
Zarządu POZTS, na Członków Komisji Rewizyjnej POZTS i Delegatów na Walny Zjazd 
PZTS. 

      b)  Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 3 osób, której zadaniem jest zebranie  
i przedłożenie Walnemu Sprawozdawczo Wyborczemu Zgromadzeniu Delegatów 
POZTS wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz uczestników obrad 
ujętych w Uchwałę Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Delegatów. 

      c)  Komisję Skrutacyjną - w składzie 3 osób, której zadaniem jest obliczanie głosów oraz 
ogłoszenie wyników wyborów Prezesa POZTS, Członków Zarządu POZTS, Komisji 
Rewizyjnej POZTS oraz Delegatów na Zjazd PZTS. Komisja zostaje wybrana spośród 
Delegatów nie kandydujących na Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
Delegatów na Zjazd PZTS. 

2. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Uchwały komisji zapadają zwykłą 
większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu Komisji swoje 
odrębne zdanie. 

3. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do organów podlegających wyborom.  
4. Każda Komisja sporządza protokół ze swojej działalności, podpisany przez 

Przewodniczącego i Członków Komisji. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół 
sekretarzowi Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów POZTS. 

5. Przewodniczący Komisji składają sprawozdanie  z czynności komisji oraz przedstawiają 
wnioski bezpośrednio Walnemu Sprawozdawczo - Wyborczemu Zgromadzeniu 
Delegatów POZTS. 

6. Członkami Komisji Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów 
POZTS mogą być delegaci lub członkowie ustępujących władz POZTS. 

 
§ 7. 

 1. Prowadzący obrad kieruje obradami zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad 
uchwalonymi przez Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów 
POZTS, udzielając głosu dyskutantom i dbając o właściwą atmosferę Zebrania. 

 2. Prowadzący obrad udziela również głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla 
złożenia wyjaśnień, decydując o tym czy sprawa jest formalna. 
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 3. Przewodniczący obrad może udzielić głosu gościom zaproszonym na Walne 
Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS w dowolnym punkcie 
obrad. 

 4. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielowi 
ustępujących władz POZTS. 

 5. Za zgodą  Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów POZTS 
dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. 

 6. Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS może uchwalić 
maksymalny czas wystąpienia w dyskusji. 

 7. Zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia  
i nazwiska zgłaszającego, kogo reprezentuje i na jaki temat zabiera głos. 

 8. Przewodniczący obrad może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już 
przemawiała. 

 9. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu 
dyskusji lub przekracza czas udzielony dla przemówienia przez Walne Sprawozdawczo 
- Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS. Nie stosując się do uwag, 
Przewodniczący obrad może odebrać głos. 

10. W sprawach formalnych Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością. 
 Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 
       a)   sposobu obradowania, 
       b)   sposobu głosowania, 
       c)   głosowania bez dyskusji, 
       d)   przerywania dyskusji, 
       e)   zamknięcia listy, 
       f)   ograniczania wypowiedzi, 
       g)  zarządzania przerw, 
       h)  kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 
 

§ 8. 
1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne 
Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS uchwały, Przewodniczący 
obrad zarządza głosowanie, przestrzegając aby wnioski dalej idące były głosowane w 
pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głosuje się przed głosowaniem samego wniosku. 
2. Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS podejmuje uchwały  
w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy delegatów. 
  

§ 9. 
 W głosowaniu oblicza się ilość głosów za i przeciw oddanych przez delegatów oraz ilość 
wstrzymujących się od głosowania. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad.  
W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy za 
przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. 
 

§ 10. 
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Sprawozdawczo - Wyborcze 
Zgromadzenie Delegatów POZTS większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy 
obecności przynajmniej 1/2 delegatów. 



4 
 

 

§ 11. 
Listę kandydatów ustala w trakcie obrad Komisja Skrutacyjna na podstawie zgłoszonych 
kandydatur przez uczestników Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia 
Delegatów POZTS. Warunkiem umieszczenia na liście kandydatów jest obecność kandydata 
na sali obrad i jego zgoda. Górną granicę kandydatów na Prezesa Zarządu POZTS, Członków 
Zarządu POZTS, Członków Komisji Rewizyjnej POZTS określa Walne Sprawozdawczo - 
Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS – w drodze uchwały. 
 

§ 12. 
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 
Przewodniczący Walnego Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS. 
 

 
 

§ 13. 
 1. Z obrad Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów POZTS 

sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i 
Protokolant obrad. 

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

 

§ 14. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego 

Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów POZTS. 
 

§ 15. 
Regulamin niniejszy staje się prawomocny po uchwaleniu przez Walne Sprawozdawczo - 

Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS w głosowaniu jawnym. 
 
 
 

 
 
 
 


