Załącznik nr 3 – Walny Zjazd Delegatów Śl,ZBS – Chorzów – 15.04.2018 r.
REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW ŚlZBS W KATOWICACH
1. Cel zjazdu.
Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚlZBS w Katowicach:
- rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu,
- ustala główne kierunki działalności,
- wybiera nowe władze ŚlZBS.
2. Uprawnieni.
W Walnym Zjeździe delegatów uczestniczą:
a) z głosem stanowiącym:
-delegaci drużyn zgłoszonych do rozgrywek na sezon 2017/18 posiadający mandat,
-delegaci zgłoszonych sekcji szkolnych oraz UTW nie biorących udziału w rozgrywkach
oraz delegat zawodników zgłaszających się indywidualnie do Śl.ZBS posiadający mandat,
b) z głosem doradczym:
- ustępujący członkowie Zarządu nie posiadający mandatu, członkowie ŚlZBS,
- zaproszeni goście oraz pracownicy administracji wojewódzkich władz sportowych.
3. Prawomocność zebrania.
Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny wyłącznie wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej
50% uprawnionych delegatów (upoważnionych). Jedna osoba może reprezentować tylko jedną drużynę.
4. Wybór osób i komisji obsługujących Walny Zjazd Delegatów.
Walny Zjazd wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów:
- Przewodniczącego zjazdu - który kieruje obradami, przyjmuje zgłoszenia do dyskusji, kieruje jej
przebiegiem, decyduje o czasie trwania wystąpień,
- Sekretarza - który protokołuje przebieg Zjazdu,
- Komisję Mandatową (skład 3 osobowy) - która sprawdza listę obecności delegatów i stwierdza
prawomocność Zjazdu,
- Komisję Wyborczą (skład 3 osobowy) - która ustala listę kandydatów do władz ŚlZBS,
- Komisję Skrutacyjną (skład 3 osobowy) - która rozdaje i zbiera karty do głosowania, oblicza głosy
i podaje wyniki głosowania. Jej członkowie nie mogą kandydować do władz.
- Komisję Uchwał i Wniosków (skład 3 osobowy) - która przyjmuje wnioski zgłoszone na piśmie,
na podstawie dyskusji i przekazanych materiałów sprawozdawczych sporządza projekty uchwał
dotyczące ustalenia kierunków działalności ŚlZBS.
5. Zgłaszanie kandydatów do władz ŚlZBS.
- prawo kandydowania do władz mają wszyscy członkowie ŚlZBS (za wyjątkiem członków Komisji
Skrutacyjnej). Kandydaci z przyczyn losowych nieobecni na sali obrad muszą przedłożyć
pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
- kandydatów do władz zgłaszają delegaci. Ilość kandydatów nie jest ograniczona,
- kandydaci zgłoszeni do władz muszą osobiście wyrazić wolę kandydowania lub przedstawić
pisemne oświadczenie.
Jeżeli w stosunku do kandydata wniesione zostaną uwagi lub zastrzeżenia (sprzeciw) delegaci
decydują w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów czy daną osobę umieścić na liście.
6. Sposób głosowania.
- zgłoszone wnioski formalne i inne sprawy sporne rozstrzyga się zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym,
- głosowanie w wyborach na Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Walny
Zjazd PZBS w Warszawie odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od decyzji jaką
podejmą delegaci.
- przebieg głosowania tajnego :
a) Komisja Wyborcza przygotowuje alfabetyczne listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów
oddzielnie na : - Prezesa,
- członków Zarządu,
- członków Komisji Rewizyjnej,
- delegatów na Walne Zgromadzenie PZBS w Warszawie,
b) delegaci otrzymują od Komisji Skrutacyjnej wydrukowane komputerowo karty do głosowania
z listą alfabetyczną kandydatów, na których dokonują aktu wyboru poprzez wstawienie znaku „X”
obok nazwiska osoby, na którą oddają swój głos.
Za głos ważny uważa się taki, w którym oznaczono znakiem „X” ilość kandydatów nie większą niż :

- 1 w głosowaniu na Prezesa ŚlZBS,
- 7 w głosowaniu na członków Zarządu ŚlZBS,
- 3 w głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej ŚlZBS,
- 5 w głosowaniu na delegatów na Walne Zgromadzenie PZBS w Warszawie,
- nie dopisano innych osób poza tymi, które są wydrukowane na liście,
- nie zniszczono (przekreślono) karty wyborczej lub nie postawiono „X” poza listą nazwisk.
c) Komisja Skrutacyjna zbiera do urny wyborczej wypełnione karty do głosowania.
7. Wyniki wyborów
- za wybranego Prezesa Zarządu uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów,
- za wybranych członków Zarządu uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów
i znaleźli się w limicie ilości członków Zarządu zatwierdzonym przez niniejszy Regulamin Zjazdu,
- za wybranych członków Komisji Rewizyjnej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą
ilość głosów i znaleźli się w limicie ilości członków Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym przez
niniejszy Regulamin Zjazdu,
- za wybranych delegatów na Walne Zgromadzenie PZBS w Warszawie uważa się kandydatów, którzy
uzyskali największą ilość głosów i znaleźli się w limicie ilości delegatów zatwierdzonym przez
niniejszy Regulamin Zjazdu,
- na osoby, które otrzymały równą ilość głosów, a nie wszystkie zostały wybrane do władz
zarządza się dodatkowe głosowanie.
8. Sposób prowadzenia Walnego Zjazdu
Przewodniczący Walnego Zjazdu kieruje obradami zgodnie z przyjętym przez zebranych
Porządkiem Walnego Zjazdu oraz zatwierdzonym Regulaminem Walnego Zjazdu.
1. Sprawy zamieszczone w porządku obrad referują poszczególni referenci.
2. Prowadzący Walny Zjazd udziela głosu wg kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością udziela głosu jedynie w sprawach formalnych oraz dla udzielenia sprostowań
i wyjaśnień nie dłużej niż 3 minuty.
Za sprawy formalne uważa się sprawy do załatwienia w trybie roboczym, dotyczące sposobu
obradowania w szczególności wnioski o:
- wznowienia omawianej sprawy do załatwienia w trybie roboczym,
- głosowania bez dyskusji,
- przerwania dyskusji,
- zamknięcia listy mówców,
- ograniczenia czasu przemówień,
- zarządzenia przerwy.
W sprawach formalnych udziela się głosu jedynie dwu mówcom: jednemu „za” drugiemu „przeciw”,
przy czym taki głos w dyskusji nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
3. W sprawach osobistych dla złożenia Oświadczenia udziela się głosu przed zakończeniem
dyskusji w danej sprawie i przed przegłosowaniem wniosków – oświadczenia te nie mogą
trwać dłużej niż 3 minuty.
4. Z chwilą przystąpienia do głosowania nie udziela się już głosu w danej sprawie.
5. Wnioski nie zawarte w wystąpieniach powinny być składane do Przewodniczącego obrad
na piśmie z podpisem wnioskodawcy oraz podaniem przynależności organizacyjnej.
6. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy delegatów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zjazdu.
7. Do prowadzenia obrad zgodnie z niniejszym regulaminem powołany jest Przewodniczący
Walnego Zjazdu i to on ma wyłączne prawo do:
- udzielania i odbierania głosu,
- ustalania kolejności poddawania pod głosowanie zgłoszonych wniosków i poprawek,
- zwracania mówcy uwagi, w przypadku, gdy mówi nie na temat lub w sposób nie licujący
z powagą zjazdu,
- przywołania mówcy do porządku.
8. Obrady Walnego Zjazdu są protokołowane. Protokół winien zawierać datę, miejsce obrad,
listę obecności, porządek zjazdu, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte uchwały
oraz sposób głosowania i jego wyniki.

9. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są Regulaminy Komisji:
Mandatowej, Wyborczej,Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków,Statutowej podane na następnej stronie.
9. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zjazdu
Niniejszy Regulamin Walnego Zjazdu należy zatwierdzić na początku Zjazdu jako obowiązujący
uczestników Walnego Zjazdu Delegatów ŚlZBS w Chorzowie w dniu 15.04.2018r.
REGULAMINY KOMISJI powołanych na Walnym Zjeździe Delegatów - Chorzów 15.04.2018r.

Komisja Mandatowa
1. Komisję Mandatową w składzie 3 osób wybierają w głosowaniu jawnym delegaci na Walny Zjazd.
2. Komisja Mandatowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zadaniem Komisji Mandatowej jest :
a) sprawdzenie liczby mandatów przysługujących drużynom,
b) sprawdzenie liczby wydanych mandatów - wydawanie mandatów zostaje zakończone
bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu.
4. Na zakończenie swoich prac Komisja Mandatowa sporządza protokół podpisany przez wszystkich
członków Komisji i jego treść przedstawia delegatom.

Komisja Wyborcza
1. Komisję Wyborczą w składzie 3 osób wybierają w głosowaniu jawnym delegaci na Walny Zjazd.
2. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zadaniem Komisji Wyborczej jest notowanie zgłaszanych kandydatów w wyborach do władz ŚlZBS
(Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Delegaci na Walny Zjazd PZBS), ustalenie tych list w porządku
alfabetycznym i zapewnienie komputerowego wydruku kart do głosowania.
4. Na zakończenie swoich prac Komisja Wyborcza sporządza protokoły w formie ustalonych w porządku
alfabetycznym list kandydatów do władz ŚlZBS (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, delegaci na
Walne Zgromadzenie PZBS) podpisane przez wszystkich członków Komisji.

Komisja Skrutacyjna
1. Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób wybierają w głosowaniu jawnym delegaci na Walny Zjazd.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest rozdanie i zebranie kart do głosowania, obliczanie głosów i

podanie wyników poszczególnych głosowań. Jej członkowie nie mogą kandydować do władz.
4. Na zakończenie swoich prac Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły z wynikami wyborów do władz
ŚlZBS (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, delegaci na Walne Zgromadzenie PZBS) podpisane przez
wszystkich członków Komisji i ich treść przedstawia delegatom.
5. Wszystkie akta związane z czynnościami Komisji Skrutacyjnej jak : protokoły posiedzeń, protokoły
z wyników głosowania, karty do głosowania odpowiednio uporządkowane Komisja Skrutacyjna oddaje
do przechowania do Zarządu ŚlZBS.

Komisja Uchwał i Wniosków
1. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób wybierają w głosowaniu jawnym delegaci na Walny
Zjazd.
2. Komisja Uchwał i Wniosków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest notowanie wszystkich wniosków zgłoszonych przez
uczestników Walnego Zjazdu oraz przyjmowanie wniosków składanych pisemnie.
4. Po zakończeniu swoich prac Komisja Uchwał i Wniosków sporządza protokół z projektami uchwał
podpisany przez wszystkich członków Komisji i jego treść przedstawia delegatom.
5. Wszystkie akta związane z czynnościami Komisji Uchwał i Wniosków jak : protokoły posiedzeń,
wnioski zgłoszone pisemnie Komisja oddaje do przechowania do Zarządu ŚlZBS.

Komisja Statutowa
1. Komisję Statutową w składzie 3 osób wybierają w głosowaniu jawnym delegaci na Walny Zjazd.
2. Komisja Statutowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
W pracach oraz obradach Komisji mogą uczestniczyć tylko jej członkowie oraz upoważniony
przedstawiciel Zarządu ŚlZBS w charakterze udzielającego wyjaśnień.

3. Zadaniem Komisji Statutowej jest :
a – przyjmowanie propozycji zmian w Statucie ŚlZBS,
b – opracowanie i przedstawienie delegatom propozycji zmian w Statucie ŚlZBS.
4. Po zakończeniu swoich prac Komisja Statutowa sporządza protokół z projektami zmian w Statucie
podpisany przez wszystkich członków Komisji i jego treść przedstawia delegatom.
5. Wszystkie akta związane z czynnościami Komisji Statutowej jak : protokoły posiedzeń, wnioski
zgłoszone pisemnie Komisja oddaje do przechowania do Zarządu ŚlZBS.

