Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT,
Poznań, 25 września 2020 r.
REGULAMIN OBRAD

§1
1. Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o Statut Polskiego Związku Hokeja na Trawie oraz niniejszy
Regulamin.
2. Walne Zgromadzenie obraduje w systemie mieszanym tj. zarówno przez obecność osobistą oraz
przez udział za pomocą połączenia internetowego poprzez aplikację ZOOM.
3. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są posiadać urządzenie elektroniczne z
dostępem do internetu umożliwiające instalację aplikacji ZOOM w celu prowadzenia głosowań za
pomocą powyższej aplikacji.
§2
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
1. z głosem stanowiącym - delegaci PZHT
2. z głosem doradczym - członkowie Zarządu PZHT (jeśli nie są delegatami) oraz zaproszeni goście.
§3
Walne Zgromadzenie zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
§4
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu PZHT.
2. Prezes Zarządu wskazuje moderatora WZD.
3. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący,
zastępca przewodniczącego i sekretarz.
4. Po dokonaniu wyboru Prezydium przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie
porządek obrad. Zebranie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je, a
także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
§5
1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona:
1. Komisję Mandatową w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości
zwołania zebrania, listy obecności przedstawicieli, skontrolowanie ważności ich mandatów i
przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wnioskiem co do zdolności
podejmowania uchwał,
2. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, w celu zebrania i przedstawienia Walnemu
Zgromadzeniu wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz uczestników obrad i
ujętych w Uchwałę Walnego Zgromadzenia PZHT,
3. Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów na
stanowisko członków władz PZHT,
4. Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób w celu obliczania wyników głosowań.
2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały Komisji zapadają zwykłą
większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu Komisji swoje odrębne zdanie.
3. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do organów podlegających wyborowi.
4. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności. Protokół podpisany przez członków Komisji,
przewodniczący Komisji przekazuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Komisji składają sprawozdania z czynności Komisji oraz przedstawiają wnioski
bezpośrednio Walnemu Zgromadzeniu.
§6
1. Po przedstawieniu przez wnioskodawcę sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad,
Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom Walnego Zgromadzenia głosu w kolejności
zgłaszania się.
2. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielowi władz PZHT.
4. Przewodniczący ustala maksymalny czas wystąpienia w dyskusji.
5. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub
przekracza czas ustalony dla przemówień.
6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
7. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
1. sposobu obradowania,
2. sposobu głosowania,
3. głosowania bez dyskusji,
4. przerwania dyskusji,
5. zamknięcia listy,
6. ograniczenia czasu przemówień,
7. zarządzenia przerwy,
8. kolejności i sposobu uchwalenia wniosków.

§7
1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały,
przewodniczący zebrania zarządza głosowanie, przestrzegając, aby wnioski dalej idące były
głosowane w pierwszej kolejności.
2. Jeśli zebrani większością głosów nie postanowią inaczej, głosowania odbywają się w sposób jawny.
§8
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący
Walnego Zgromadzenia.
§9
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz
Zgromadzenia.
Regulamin przyjęto: ......................................

