REGULAMIN OBRAD
Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej
Warszawa 5.05.2021 rok

I.

ZASADY OGÓLNE

1. W Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów (zwanym dalej Walnym
Zebraniem) uczestniczą:
a. Delegaci wybrani przez Zarząd klubu członkowskiego MWZPS, który
reprezentują,
b. członkowie ustępujących władz MWZPS: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
c. Zaproszeni goście.
2. Delegaci wymienieni w punkcie I.1 a. mają prawo głosowania, zabierania głosu
i zgłaszania wniosków. Osoby wskazane w pkt I 1 b. mają prawo glosowania, jeżeli są
jednocześnie delegatami.
3. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami Delegaci oraz członkowie ustępujących władz
MWZPS uczestniczą w Walnym Zebraniu zdalnie.
4. Przeprowadzenie głosowań podczas Walnego Zebrania zostanie powierzone firmie
zewnętrznej.
5. Członkowie ustępujących władz MWZPS oraz zaproszeni goście mają prawo zabierania
głosu i zgłaszania wniosków.
6. Zjazd obraduje na podstawie statutu MWZPS, uchwalonego regulaminu i porządku
obrad Walnego Zebrania.
7. Obecność Delegatów jest stwierdzana na podstawie logowania do systemu głosowań
za pomocą indywidualnego loginu i hasła, który każdy z Delegatów otrzymał przed
Walnym Zebraniem.
8. Walne Zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały i wiążące decyzje o ile
w I terminie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych uczestników zebrania.
W II terminie Walne Zebranie jest wiążące niezależnie od liczby uprawnionych
uczestników zebrania. Każdemu delegatowi na Walnym Zebraniu przysługuje tylko
jeden głos.

II.

ORGANA WALNEGO ZEBRANIA

1. Organami Walnego Zebrania są:
a. Prezydium Walnego Zebrania – Współprzewodniczący Walnego Zebrania w
liczbie maksymalnie 2 osób.
b. Komisje Walnego Zebrania:
i. mandatowo-wyborcza, w składzie maksymalnie 3 osób,
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III.

ii. uchwał i wniosków, w składzie maksymalnie 3 osób,
iii. skrutacyjna, w składzie maksymalnie 3 osób.
Współprzewodniczących obrad oraz członków komisji wybiera się w głosowaniu
jawnym podczas Walnego Zebrania spośród delegatów klubów.
Kandydatury Współprzewodniczących obrad oraz członków komisji mogą zgłosić
członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub Prezesi klubów członkowskich
max. na 7 dni przed Walnym Zebraniem do Biura Związku na adres e-mail:
biuro@mwzps.pl.
Prezydium Walnego Zebrania:
a. kieruje obradami Walnego Zebrania,
b. czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku obrad,
c. podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,
d. udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,
e. zarządza głosowania i zamyka głosowania, w tym ustala tryb i zasady
postępowania w przypadku braku wyboru kandydatów na funkcję prezesa,
f. ustala maksymalny czas wystąpień.
Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących, sekretarzy i członków.
Zadania Komisji:
a. Mandatowo-wyborcza: stwierdza prawomocność Walnego Zebrania,
b. skrutacyjna: nadzoruje przebieg głosowań i przedstawia Walnemu Zebraniu
listę kandydatów do władz,
c. uchwał i wniosków: rozpatruje pod względem formalnym i rzeczowym wnioski,
redaguje je i przedkłada Walnemu Zebraniu do decyzji.
ZASADY GŁOSOWANIA

1. Uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wnioski w
całości. W przypadku zgłoszenia w danej sprawie kliku wniosków, jako pierwszy
głosowany jest wniosek dalej idący.
3. Uchwały o udzielenie absolutorium z wykonywanych obowiązków są dokonywane
każdemu członkowi Zarządu z osobna w sposób tajny.

IV.

PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. Walne Zebranie pracuje podczas sesji plenarnej.
2. Obrady rozpoczyna Prezes MWZPS lub jeden z jego zastępców, który przeprowadza
wybór Przewodniczącego zebrania. W dalszej kolejności obradami kieruje
Przewodniczący zebrania.

3. Uczestnikom Walnego Zebrania, biorącym zdalny udział w Walnym Zebraniu, udziela
się głosu podczas sesji plenarnych na podstawie zgłoszeń skierowanych do Prezydium
Zjazdu. Czas wystąpienia w przypadku dużej liczby zgłoszeń może być ograniczony
przez Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium Walnego Zebrania może przerwać
wystąpienie oraz odebrać głos, jeżeli przekracza ono ustalony czas bądź narusza
powagę obrad.
4. Prezydium Walnego Zebrania udziela głosu poza kolejnością członkom ustępujących
władz (w celu udzielenia wyjaśnień) oraz zaproszonym gościom.
5. W sprawach formalnych Prezydium Walnego Zebrania udziela głosu poza kolejnością,
przy czym za sprawy formalne uznaje się wnioski dotyczące:
a. sposobu prowadzenia obrad,
b. niezgodności z regulaminem obrad,
c. sposobu głosowania jawnego lub tajnego,
d. głosowania bez dyskusji,
e. przerwy w dyskusji lub jej zakończenia oraz zarządzenia przerwy w obradach,
f. ograniczenia czasu wystąpienia,
g. głosowania nad całością lub częścią wniosku.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych może brać udział najwyżej dwóch
mówców: jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.
7. Prawo zabierania głosu poza kolejnością posiadają przewodniczący komisji Walnego
Zebrania w zakresie związanym z pełnioną funkcją.

V.

PODZIAŁ MANDATÓW

1. Członkowie Związku otrzymują mandaty na Walne Zebranie Delegatów zgodnie
z następującymi zasadami:
a. Każda organizacja będąca czynnym członkiem Związku otrzymuje 1 mandat.
b. Dodatkowo według stanu na dzień 1 stycznia roku wyborczego:
i.
1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za jednoczesny udział
przynajmniej trzech zespołów sekcji żeńskiej lub sekcji męskiej w różnych
kategoriach rozgrywek ligowych, organizowanych przez Związek,
w każdym sezonie upływającej kadencji (z wyłączeniem rozgrywek mini
siatkówki i siatkówki plażowej),
ii. 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za udział przynajmniej
1 zespołu w seniorskich rozgrywkach ligowych szczebla centralnego
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dotyczy I i II ligi oraz najwyższych lig
kobiet i mężczyzn organizowanych przez PZPS oraz na zlecenie PZPS
(z wyłączeniem centralnych lig młodzieżowych),
iii.
1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za zdobycie w trakcie kadencji
od 1 do 4 medali Mistrzostw Polski (z wyłączeniem rozgrywek mini
siatkówki),

iv.

1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za zdobycie w trakcie kadencji
5 i więcej medali Mistrzostw Polski (z wyłączeniem rozgrywek mini
siatkówki).
3. Zgodnie z powyższym, każdy czynny członek zwyczajny Związku może posiadać
maksymalnie 5 mandatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. Wszelkie wątpliwości
dotyczące ilości mandatów rozstrzyga Zarząd.

VI.

ZASADY WYBORU WŁADZ ZWIĄZKU I DELEGATÓW NA ZJAZD PZPS

1. Zgodnie ze statutem MWZPS Walne Zebranie wybiera Zarząd w składzie:
a. prezes,
b. 10 członków Zarządu.
2. Wybory Prezesa Zarządu MWZPS
a. głosowanie odbywa się poprzez wybranie nazwiska jednego z kandydatów,
na którego chce się oddać głos. W przypadku zgłoszenia tylko jednego
kandydata na Prezesa Zarządu MWZPS głosowanie odbywa się poprzez
wybranie jednej z możliwych opcji: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ. Niewybranie
żadnej z opcji oznacza, że głos jest nieważny,
b. w wyborach na prezesa wybrany zostanie kandydat, który uzyska więcej niż
połowę ważnych głosów,
c. w przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszej turze, Prezydium Walnego
Zebrania ogłasza tryb i zasady wyboru prezesa.
3. Wybory członków Zarządu MWZPS i Komisji Rewizyjnej
a. głos jest ważny jeżeli zostanie oddany maksymalnie na tyle osób, na ile
dokonywany jest wybór (można oddać pusty głos, który jest głosem ważnym
przeciwko wszystkim kandydatom wskazanym na liście),
b. zgodnie ze Statutem MWZPS Walne Zebranie wybiera członków Zarządu
MWZPS w liczbie 10 osób
c. w oparciu o zapisy Statutu MWZPS Walne Zebranie wybiera Komisję
Rewizyjną w liczbie 3 osób,
d. w wyborach na członków Zarządu MWZPS i Komisji Rewizyjnej wybrani
zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów,
e. w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej
kandydatów, którzy znaleźli się na granicy miejsc kwalifikujących do władz
MWZPS, przeprowadzona zostaje druga i kolejne tury głosowania. W drugiej
lub kolejnych turach głosowania udział biorą tylko kandydaci, którzy znaleźli
się na granicy miejsc kwalifikujących. Zasady i tryb głosowania określony
zostanie przez Prezydium Walnego Zebrania w zależności od liczby
kandydatów.
4. Zgodnie ze statutem PZPS Walne Zebranie Delegatów MWZPS wybiera 8 delegatów na
Zjazd PZPS.

5. Wybory Delegatów MWZPS na Zjazd PZPS
a. głos jest ważny jeżeli zostanie oddany maksymalnie na tyle osób, na ile
dokonywany jest wybór (można oddać pusty głos, który jest głosem ważnym
przeciwko wszystkim kandydatom wskazanym na liście),
b. zgodnie ze Statutem PZPS Walne Zebranie MWZPS wybiera delegatów Związku
w liczbie 8 osób
c. w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej
kandydatów, którzy znaleźli się na granicy miejsc kwalifikujących do zostania
delegatem MWZPS na Zjazd PZPS, przeprowadzona zostaje druga i kolejne tury
głosowania. W drugiej lub kolejnych turach głosowania udział biorą tylko
kandydaci, którzy znaleźli się na granicy miejsc kwalifikujących. Zasady i tryb
głosowania określony zostanie przez Prezydium Walnego Zebrania w zależności
od liczby kandydatów.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obrady Walnego Zebrania są nagrywane i protokołowane. Protokoły podpisywane są
przez Przewodniczących obrad.
2. Materiały sprawozdawcze oraz protokoły komisji muszą być składane na piśmie.
3. Protokół Walnego Zebrania powinien zawierać datę Zebrania, porządek obrad, krótki
opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał.
4. Przy podawaniu treści uchwał należy podać liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz
liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.
5. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać wyłącznie Walne Zebranie
drogą głosowania i tylko w zakresie uprawnień statutowych.

