Regulamin Obrad Zwyczajnego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów (ZSWD)
Podkarpackiego Związku Badmintona (PZB)
09 stycznia 2020 r., Rzeszów

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
Regulamin określa zasady i tryb prowadzenia obrad Zwyczajnego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podkarpackiego Związku Badmintona (PZB)
w dniu 09.01.2020 r. w Rzeszowie, zwanego dalej "Zjazdem".
§2

Prawo udziału w Zjeździe posiadają:
1) z głosem stanowiącym delegaci,
2) z głosem doradczym - niebędący delegatami - członkowie Zarządu, członkowie
Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście,
3) bez prawa głosu osoby powołane do obsługi.
§3
Delegat w każdym głosowaniu ma prawo do głosu stanowiącego i może z tego
prawa korzystać osobiście lub przez pełnomocnika.

§4
1. Uchwały (za wyjątkiem zmiany statutu i likwidacji Związku) podejmowane są
zwykłą większością głosów przy obecności 50 + 1 delegatów w pierwszym terminie
oraz w drugim terminie przy obecnych wówczas delegatach.
2. W przypadku niemożności stwierdzenia ilości wszystkich delegatów
uprawionych do głosowania, uchwały podczas Zjazdu podejmowane są zwykłą
większością głosów.
3. Wyboru przewodniczącego i członków komisji Zjazdu dokonuje się w głosowaniu
jawnym.
Rozdział 2. Wybór organów Zjazdu

§5
1. Obrady Zjazdu otwiera Prezes, a w razie jego nieobecności i braku osoby
upoważnionej przez Prezesa lub nie otwarcia Zjazdu przez Prezesa lub osobę przez niego
upoważnioną, obrady otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Otwierający Zjazd zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu.
§6
1. Obrady Zjazdu prowadzi Przewodniczący obrad Zjazdu.
2. Przewodniczący obrad Zjazdu:
a) zarządza głosowanie nad projektem porządku obrad, regulaminem obrad oraz w
innych sprawach wynikających z toku obrad;
b) kieruje przebiegiem obrad zgodnie z zatwierdzonym porządkiem,
c) wykonuje w granicach swoich kompetencji decyzje podjęte przez Zjazd.
3. Zjazd uchwala porządek obrad.
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§7
1. Zjazd wybiera spośród swoich członków następujące komisje:
1) mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób w celu ustalenia ważności pełnomocnictw,
ilości delegatów uprawnionych do głosowania oraz liczenia głosów i ogłoszenia
wyników głosowania,
2) wyborczą w składzie 3 osób w celu przedstawienia zgłoszonych kandydatów na
Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sporządzenia list wyborczych;
3) uchwał i wniosków w składzie 3 osób w celu opracowania i przedłożenia projektów
uchwał.
2. Członkowie każdej komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego
komisji. Postanowienia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Przewodniczący
komisji przedstawiają sprawozdania z ich czynności.
§8
Po przyjęciu porządku obrad i regulaminu Zjazdu komisja mandatowo-skrutacyjna
przedstawia Zjazdowi sprawozdanie, w którym stwierdza ilość delegatów biorących
udział w Zjeździe.
Rozdział 3. Tok obrad Zgromadzenia

§9
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w dyskusji i ustala kolejność wystąpień.
2. Czas wystąpienia podczas Zjazdu nie może przekroczyć 5 minut. Na uzasadniony
wniosek Przewodniczący może wydłużyć czas wystąpienia.
3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością:
a) zaproszonym gościom,
b) w sprawach formalnych.

1.
2.

3.
4.

§10
Wszyscy delegaci są uprawnieni do zgłaszania wniosków.
Wnioski, poza dotyczącymi spraw formalnych, o których mowa w ust. 3,
wymagają sformułowania na piśmie i przedłożenia komisji uchwał
i wniosków.
Wnioski w kwestiach formalnych są składane do prowadzącego obrady
i mogą dotyczyć wprowadzania przerw w obradach.
Wnioski w kwestiach formalnych wymagają krótkiego uzasadnienia i są
rozpatrywane niezwłocznie.

§ 11
1. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia projekty uchwał i wniosków do
przegłosowania.
2. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami odbywa się jawnie przez podniesienie
mandatu, za wyjątkiem okoliczności o których mowa poniżej.
3. Po zarządzeniu głosowania nad uchwałą lub wnioskiem nie udziela się już głosu
w danej sprawie.
4. W głosowaniu jawnym ustala się kolejno liczbę delegatów popierających uchwałę
lub wniosek, następnie przeciwnych, a na końcu - wstrzymujących się od głosu.
§12
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1. Uchwały i wnioski Zjazdu podpisuje przewodniczący obrad.
2. Sprawozdania komisji Zjazdu podpisują przewodniczący tych komisji oraz ich
członkowie.

Rozdział 4. Regulacje dotyczące wyborów i innych

§ 13
Wyboru Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej oraz
odwołanie Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się
w głosowaniu tajnym.
§14
Liczba wybranych członków organów PZB nie może przekroczyć liczby
ustalonej w statucie PZB.

§15
1. Kandydatów na Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
mogą zgłosić delegaci.
2. Kandydatami na Prezesa Związku i na członków Zarządu nie mogą być:
1) osoby, które nie spełniają warunków statutowych,
2) osoby, które nie spełniają wymogów ustawy o sporcie (w szczególności art. 9 ust. 3
tejże ustawy).
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu przysługuje:
1) nowo wybranemu Prezesowi, który rekomenduje na członków Zarządu określone
osoby,
2) delegatom.
4. Każdy kandydat do władz PZB musi wyrazić zgodę na kandydowanie, która
może zostać wyrażona również w formie pisemnej.
5. Do władz PZB może być wybrany kandydat, który nie jest obecny na
Zjeździe.
§ 16
1. Przeprowadza się trzy odrębne wybory do władz Związku
w następującej kolejności:
1) Prezesa Zarządu,
2) członków Zarządu,
3) członków Komisji Rewizyjnej.
2. Wyborów do władz Związku dokonuje się przy pomocy kart wyborczych.
3. Nieważna jest karta wyborcza, która:
1) narusza zasady określone w § 17 ust. 2 oraz w § 18 ust. 2 i 3,
2) zawiera dopisane przez wyborcę kandydatury.
§17
1. Karta do głosowania na Prezesa Zarządu powinna obejmować co najmniej
jedno nazwisko.
2. Głosowanie następuje poprzez wpisanie krzyżyka (dwie linie przecinające się)
w obrębie wyłącznie jednego kandydata.
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3. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę
głosów co uniemożliwia wybór Prezesa, głosowanie należy powtórzyć z udziałem tych
kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
§18
1. Karty do głosowania na członków Zarządu i na członków Komisji Rewizyjnej
powinny zawierać imię i nazwisko kandydatów.
2. Głosowanie następuje poprzez wpisanie krzyżyka (dwie linie przecinające się)
w obrębie nazwiska każdego kandydata.
3.
Za wybranych w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uważa się tych
kandydatów, którzy uzyskali w kolejności najwięcej ważnych głosów. Do składu Zarządu
może być wybranych nie więcej niż pięciu spośród kandydatów, natomiast do składu
Komisji Rewizyjnej może być wybranych nie więcej niż trzech spośród kandydatów.
4. W przypadku uzyskania równej liczby ważnych głosów przez kandydatów do
ostatnich miejsc, co uniemożliwia ich wejście do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
zarządza się ponowne głosowanie z udziałem tych kandydatów.
§19
1. Wyniki wyborów do władz PZB każdorazowo ogłasza przewodniczący
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Dokumenty zawierające wyniki wyborów, o których mowa w ust. 1, podpisują
przewodniczący i członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 20
1. W przypadku głosowania przez Zjazd nad odwołaniem członka/ów Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej stosuje się poniższe zasady.
2. Karty do głosowania powinny zawierać imię i nazwisko członka organu.
3. Głosowanie następuje poprzez wpisanie dwóch linii przecinających się w
obrębie tylko jednego kandydata.
3. Dopuszcza się odwołanie nieograniczonej liczby członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§ 21
1. Z posiedzenia Zjazdu sporządza się protokół, który powinien spełniać
obowiązujące zwyczajowo wymogi formalne i merytoryczne oraz powinien
obejmować jako załączniki:
1) oryginalne teksty dokumentów rozpatrywanych podczas Zjazdu,
2) dokumenty, o których mowa w § 12.
2. Protokół podpisuje przewodniczący Zjazdu.

§ 22
1. Zjazd może zobowiązać określonych członków władz Związku (w tym również
odwołanych) do podjęcia określonych czynności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zjazd.
§ 23
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zarządza zamknięcie obrad.
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