
 

REGULAMIN OBRAD 
Walnego Wyborczego Zgromadzenia Delegatów (Trenerów) 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
4 stycznia 2022 roku, NOVOTEL Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510 Warszawa 

godz. 11:00 pierwszy termin, godz. 11:30 drugi termin 
 

projekt 

§ 1 

1. Walne Wyborcze Zgromadzenia Delegatów (Trenerów) Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego obraduje na podstawie Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 

18 czerwca 2018 roku, Regulaminu Rady Trenerów z 9 grudnia 2021 roku oraz 

niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin określa tryb i zasady obrad Zgromadzenia. 

§ 2 

W Walnym Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów (Trenerów) udział biorą: 

1. z głosem stanowiącym: 

1.1. po jednym przedstawicielu delegowanym przez Zarząd/Prezydium 

Zarządu/Prezesa z każdego okręgowego związku tenisa stołowego; 

1.2. po jednym przedstawicielu z każdego z 16 pierwszych klubów sklasyfikowanych w 

Systemie Sportu Młodzieżowego z trzech ostatnich zakończonych sezonów 

poprzedzających Walne Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów); 

1.3. 16 trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich; 

1.4. 8 trenerów z klubów niepełnosprawnych z najwyższą liczbą medali wywalczonych 

podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski, Indywidualnych Mistrzostw Polski 

Juniorów oraz Drużynowych Mistrzostw Polski z trzech ostatnich zakończonych 

sezonów poprzedzających Walne Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów).  

2. z głosem doradczym: 

2.1. przedstawiciel Zarządu PZTS; 

2.2. Dyrektor Sportowy. 

3. Delegat ma prawo do uczestnictwa w Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów 

(Trenerów) pod warunkiem posiadania aktualnej licencji trenera PZTS. 

§ 3 

1. Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu PZTS. 

2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 



Zgromadzenia. 

3. Przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad. 

§ 4 

1. Zgromadzenie wybiera: 

1.1. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest 

sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, listy obecności delegatów, 

skontrolowanie ważności mandatów i przedłożenie Zgromadzeniu sprawozdania z 

wnioskiem co do zdolności podejmowania uchwał oraz obliczanie i ogłaszanie 

wyników głosowania, a także wykonania innych czynności technicznych 

związanych z obsługą głosowania dotyczącą wyborów; 

1.2. Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest ustalenie listy 

kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Trenerów PZTS oraz 

Członków Rady Trenerów PZTS; 

2. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Uchwały Komisji zapadają 

zwykłą większości głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu Komisji 

zdanie odrębne. 

3. Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie może kandydować do organów 

podlegających wyborom. 

4. Każda Komisja sporządza protokół ze swojej działalności. Pod protokołem podpisy 

składają jej Przewodniczący oraz członkowie. Przewodniczący Komisji przekazuje 

protokół Przewodniczącemu Zgromadzenia. 

5. Przewodniczący Komisji składają sprawozdanie z czynności Komisji oraz 

przedstawiają wnioski bezpośrednio Zgromadzeniu. 

§ 5 

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi dyskusję udzielając uczestnikom 

Zgromadzenia głosu w kolejności zgłaszania się. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu gościom zaproszonym na 

Zgromadzenie w dowolnym punkcie obrad. 

3. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami 

obrad łącznie. 

4. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. 

5. Zgromadzenie może uchwalić maksymalny czas wystąpienia w dyskusji. 

6. Przewodniczący Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej 

sprawie już zabierała głos. 

7. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od 

przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpienia w dyskusji przez 



Zgromadzenie. Niestosującym się do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia może 

odebrać głos. 

8. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza 

kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

− sposobu obradowania, 

− sposobu głosowania, 

− głosowania bez dyskusji, 

− przerwania dyskusji, 

− zamknięcia list, 

− ograniczenia czasu przemówienia, 

− zarządzenia przerwy w obradach, 

− kolejności i sposobu uchwalenia wniosków. 

§ 6 

1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Zgromadzenie 

uchwały, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie, przestrzegając, aby 

wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku 

głosuje się przed głosowaniem samego wniosku. 

2. Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 

udziału w Zgromadzeniu. 

3. Propozycje uchwał i wniosków poddawanych pod głosowanie są zgłaszane przez 

Delegatów wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszony wniosek powinien zawierać imię, 

nazwisko oraz nr delegata. 

§ 7 

W głosowaniu oblicza się liczbę głosów za i przeciw oddanych przez delegatów oraz 

liczbę delegatów wstrzymujących się od głosowania. Wyniki głosowania ogłasza 

Przewodniczący Zgromadzenia. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków 

dotyczących tej samej sprawy za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą 

liczbę głosów. 

§ 8 

Każdemu z Delegatów (Trenerów) uprawnionemu do głosowania na Walne 

Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów) przysługuję jeden głos.  

§ 9 

Wybory do Rady Trenerów odbywają się w następujący sposób: 

1. W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący Rady Trenerów, spośród 

chętnych zgłoszonych z sali obrad. 



1.1. Głosowanie jest poprzedzone krótkim wystąpieniem każdego z kandydatów.  

1.2. Każdy Delegat (Trener) może oddać tylko jeden głos w toku jednego 

głosowania. 

1.3. W pierwszym głosowaniu biorą udział wszyscy kandydaci na 

Przewodniczącego. 

1.4. Przewodniczącym Rady Trenerów zostaję kandydat, który w pierwszym 

głosowaniu uzyska bezwzględną większość głosów. 

1.5. Jeżeli w toku pierwszego głosowania żaden z kandydatów nie uzyska 

wymaganej większości, w drugim głosowaniu startuję dwóch kandydatów z 

największą liczbą głosów.  

2. Wybór Członków Rady Trenerów odbywa się w następujący sposób: 

2.1. Przewodniczący wskazuje liczebność Członków Rady Trenerów wraz ze 

wskazaniem swoich nominacji (z uwzględnieniem § 3 ust. 10 Regulaminu 

Rady Trenerów). 

2.2. Dopuszcza się zgłoszenie nominacji z sali również przez Delegatów 

(Trenerów). 

2.3. Każdy Delegat (Trener) ma prawo oddać maksymalnie tyle głosów ilu liczyć 

będzie Członków Rada Trenerów.  

2.4. Do Rady Trenerów zostają wybrani Kandydaci z najwyższą liczbą głosów.  

§ 10 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem oraz 

Statutem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Wyborczego Zgromadzenia Delegatów 

(Trenerów) PZTS. 

§ 11 

1. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 

Zgromadzenia i Protokolant Zgromadzenia. 

2. Protokół Zgromadzenia 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 delegatów wstrzymujących się od głosowania. 

§ 12 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad 

Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia. 


