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DELEGATÓW 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

 
Przewodniczący i prezydium obrad 
1. Zgromadzenie Delegatów wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego obrad oraz 2 

członków Prezydium. 
2. Przewodniczący Zgromadzenia wyznacza protokolantów obrad. 
3. Obradami kieruje Przewodniczący lub w jego imieniu jeden z członków Prezydium. 
4. Przewodniczący dba o przeprowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.  
5. Przewodniczący wraz z członkami Prezydium rozstrzygają wszelkie sporne sprawy wynikłe w 

trakcie obrad. 
6. Przewodniczący udziela głosu delegatom, dba o to, aby wystąpienia delegatów nie godziły w 

dobre imię Związku.  
7. Przewodniczący ma prawo odebrania głosu występującym delegatom jeśli uzna, że wystąpienie 

nie dotyczy spraw związanych z tematem obrad, z powagą i dobrym imieniem Związku. 
8. Przewodniczący wraz z Prezydium rozstrzyga o zastosowaniu wniosku formalnego. 
9. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej.  
 
Komisje Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Walne Zgromadzenie powołuje w głosowaniu jawnym następujące komisje:  
1. Komisja mandatowa /3 osoby/, która stwierdza, na podstawie listy obecności delegatów, 

prawomocność obrad Zgromadzenia i sporządza odpowiedni protokół. Komisja może w trakcie 
obrad, na polecenie przewodniczącego obrad, sprawdzić obecność delegatów i stwierdzić, czy 
jest quorum. 

2. Komisja d.s. wyborów /3 osoby/, która przedstawia w porządku alfabetycznym listę kandydatów 
na Prezesa Związku, stwierdza jej prawomocność, drukuje listę do głosowania, rozdaje 
delegatom, przeprowadza wybory Prezesa, odczytuje wyniki wyborów i sporządza odpowiedni 
protokół.  

 Komisja przyjmuje zgłoszenia na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na zjazd 
PZPS. Komisja ustala listy wyborcze do tych organów w porządku alfabetycznym, drukuje te 
listy, wydaje komisji skrutacyjnej jak również przyjmuje od niej po głosowaniu listy do 
głosowaniu i odpowiedni protokół. 

 Komisja określa zasady głosowania zgodnie ze Statutem jak również Uchwałą Zarządu 
WMZPS z dnia 6.02.2020 r.  

 Komisja wszystkie dokumenty po głosowaniach przekazuje w zamkniętej kopercie 
nowowybranemu Prezesowi.  

3. Komisja skrutacyjna  /3 osoby/ przyjmuje od komisji d.s. wyborów karty do głosowań nad 
wyborem członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd PZPS,  rozdaje je 
delegatom robiąc adnotacje na mandacie delegata, zbiera karty, liczy głosy, sporządza protokół i 
odczytuje wyniki wyborów. 

4. Komisja uchwał i wniosków /3 osoby/ zbiera wszystkie wnioski przedstawiane w trakcie 
dyskusji, redaguje i przygotowuje uchwałę programową Zgromadzenia. Uchwałę  tę przedstawia 
w odpowiednim punkcie porządku obrad i poddaje pod dyskusję. Głosowanie nad uchwałą 
zarządza przewodniczący obrad. 

 
Dyskusja 
Każdy delegat ma prawo do zabrania głosu. Swoją chęć zabrania głosu zgłasza  przewodniczącemu 
obrad podając nazwisko i klub, który reprezentuje. Wystąpienie nie powinno przekraczać 5 minut i 
kończyć się wnioskami. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń do dyskusji. 
Gościom Walnego Zgromadzenia przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. 
 
Wnioski formalne 
Każdy delegat ma prawo zgłoszenia wniosku formalnego. Wniosek formalny może dotyczyć: 
- zarządzenia przerwy; 
- dodatkowych wyjaśnień występującego delegata; 
- powtórzenia głosowania; 
- zamknięcia listy kandydatów do danego organu; 


