
                                                                             

Projekt 

REGULAMIN OBRAD  

         ZEBRANIA WYBORCZEGO DO RADY TRENERÓW / WYDZIAŁU TRENERSKIEGO  

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ   

        Kraków 4.09.2021 (zdalne) 

§ 1 

Rada Trenerów obraduje na podstawie Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej: PZPS), 
zgodnie z przyjętym przez siebie Porządkiem i Regulaminem Obrad.Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPS z 
dnia 25 czerwca 2016 roku, powołano w skład funkcjonujących komórek PZPS, Wydział Trenerski, 
który przejął uprawnienia Rady Trenerów.  

§ 2 

W Radzie Trenerów / Wydziale Trenerskim PZPS uczestniczą:  

1- Z głosem stanowiącym: Trenerzy z Klubów biorących udział w rozgrywkach szczebla 
centralnego, posiadający Licencję PZPS na sezon 2020/21 

2- Z głosem doradczym: Przewodniczący Wydziałów Szkolenia Wojewódzkich Związków Piłki 
Siatkowej 

  § 3 

Trenerzy potwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu poprzez zalogowanie się na 
Platformie Zdalne Walne https://ccs.org.pl/WZ21 i tym samym otrzymują dostęp do udziału 
w Zebraniu Wyborczym Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego PZPS. Pozostali uczestnicy 
Zebrania Wyborczego Rady Trenerów / Wydziału Trenerskiego PZPS potwierdzają swoją 
obecność jako Goście.  

 
§ 4 

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Trenerów zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy przybyłych Trenerów. 

 

§ 5 

1. Radę Trenerów otwiera Przewodniczący Prezydium Rady Trenerów/ Wydziału Trenerskiego PZPS.  

https://ccs.org.pl/WZ


2. Rada Trenerów wybiera spośród Trenerów uczestniczących w Zgromadzeniu Przewodniczącego 
Posiedzenia i jego Zastępcę.  

3. Przewodniczący Posiedzenia:  

- Kieruje przebiegiem obrad,  

- Czuwa nad przestrzeganiem Porządku i Regulaminu Obrad,  

- Udziela głosu w dyskusji,  

- Czuwa nad zgodnością zgłaszanych wniosków oraz podejmowanych uchwał ze Statutem PZPS i 
obowiązującymi przepisami prawa,  

- Zarządza głosowanie, formułuje treść uchwał i ogłasza wyniki głosowań. 

.  

§ 6 

Rada Trenerów wybiera następujące Komisje:  

a. Mandatową (w ilości 3 osób);  

b. Wyborczą (w ilości 3 osób);  

c. Wniosków (w ilości 3 osób);  

 

1. W skład Komisji Mandatowej mogą być wybrani wyłącznie Trenerzy z klubów biorących 
udział w rozgrywkach centralnych, posiadający ważną licencję trenerską na sezon 
2020/2021.  

2. Do zadań Komisji Mandatowej należy stwierdzenie, na podstawie listy obecności 
Trenerów oraz wydanych mandatów, zdolności Rady Trenerów do podejmowania wiążących 
uchwał.  

3. W skład Komisji Wyborczej mogą być wybrani wyłącznie Trenerzy z klubów biorących 
udział w rozgrywkach centralnych, posiadający ważną licencję trenerską na sezon 
2020/2021.  

 

Do zadań Komisji Wyborczej należy:  

1. Zaproponowanie uchwały Radzie Trenerów o ilości członków Prezydium Rady 
Trenerów/Wydziału Trenerskiego (od 6 do 10 osób; 



 

2. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Rady Trenerów zgodnie z 
Regulaminem. Kandydaci zgłaszani są z sali. Każdy z kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Trenerów składa słowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.  

3. Przedstawienie kandydatów na Członków Prezydium Rady Trenerów/Członków 
Wydziału Trenerskiego, według kolejności zgłoszeń, każdy z kandydatów na Członka 
Prezydium/Członków Wydziału Trenerskiego, składa słowne oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie; 

4. W skład Komisji Wniosków mogą być wybrani wyłącznie Trenerzy z klubów biorących 
udział w rozgrywkach centralnych, posiadający ważną licencję trenerską na sezon 
2020/2021. Do zadań Komisji Wniosków należy zebranie i przedstawianie Radzie 
Trenerów wniosków dotyczących działalności Rady Trenerów zgłoszonych przez 
Trenerów. 

5. Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem wybranych ze swojego grona 
Przewodniczących. 

§ 7 

1. Prawo zabierania głosu w dyskusji mają wszyscy uczestnicy Rady Trenerów/Wydziału 
Trenerskiego, po udzieleniu go przez Przewodniczącego Posiedzenia Rady 
Trenerów/Wydziału Trenerskiego.  

2. Prawo zgłaszania propozycji wniosków mają tylko Trenerzy z klubów biorących udział 
w rozgrywkach centralnych, posiadający ważną licencję trenerską na sezon 
2020/2021. 

3. Czas wystąpienia w dyskusji jest ograniczony do 5 minut w odniesieniu do jednej 
sprawy, chyba że Rada Trenerów postanowi inaczej.  

4. Przewodniczący Posiedzenia ma prawo odebrać głos w przypadku:  Przekroczenia 
czasu przewidzianego na wystąpienie, wystąpienia na temat nie ujęty w porządku 
obrad, używania przez dyskutującego sformułowań obraźliwych w stosunku do osób 
trzecich, PZPS lub instytucji i organizacji współpracujących ze Związkiem. 

5. Przewodniczący Posiedzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom 
ustępującego Prezydium Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego w celu złożenia 
wyjaśnień oraz Trenerom w sprawach formalnych. 

§ 8 

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Rady Trenerów/Wydziału 
Trenerskiego przyjmowanie są zwykłą większością  głosów co najmniej połowy obecnych 
na Zebraniu.  
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem głosowania tajnego w 

przypadkach przewidzianych przepisami praw. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium 
Rady Trenerów /  Wydziału Trenerskiego odbywają się tajnie.  
3. Jeden Trener dysponuje tylko jednym głosem. Nie jest możliwym wykonywanie 

prawa głosu na Posiedzeniu przez pełnomocnika. 



§ 9 

1. Wybory Przewodniczącego Prezydium Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego są 
przeprowadzane w następujący sposób:  

a) każdy Trener może oddać jeden głos w toku jednego głosowania,  

b) w pierwszym głosowaniu biorą udział wszyscy kandydaci na   Przewodniczącego 
Prezydium Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego,  

c) Przewodniczącym Prezydium Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego zostaje 
kandydat, który w pierwszym głosowaniu uzyska zwykłą większość głosów ważnych,  

d) jeżeli w toku pierwszego głosowania żaden z kandydatów nie przekroczy progu 
50% głosów ważnych, w drugim głosowaniu startuje dwóch kandydatów, którzy w 
pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje 
kandydat, który w głosowaniu uzyska zwykłą większość głosów ważnych– przy czym 
głosowania pomiędzy dwoma kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali 
największą ilość głosów mogą być przeprowadzane wielokrotnie – do momentu, w 
którym któryś z kandydatów uzyska zwykłą większość głosów ważnych– a tym samym 
zostanie wybrany na Przewodniczącego Prezydium Rady Trenerów/Wydziału 
Trenerskiego. 

3.Wybory Członków Prezydium Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego są przeprowadzane w 
następujący sposób:  

a/ Rada Trenerów/Wydział Trenerski podejmuje uchwałę w przedmiocie ustalenia 
liczebności Prezydium w kadencji 2021 – 2025.  

b) każdy Trener ma prawo oddania podczas głosowania takiej ilości głosów, ilu 
Członków Prezydium będzie pochodziło z wyboru przez Radę Trenerów/Wydziału 
Trenerskiego w toku przedmiotowego głosowania.  

c) przeprowadza się jedno głosowanie – w skład Prezydium zostają wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów – w ilości odpowiadającej ilości 
Prezydium Rady Trenerów/Wydziału Trenerskiego wybieranych w toku 
przedmiotowego głosowania przez Radę Trenerów/Wydział Trenerski.  

§ 10 

Rada Trenerów/Wydział Trenerski obraduje wyłącznie na tematy wskazane w Porządku 
obrad.  

§ 11 

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie może dokonać wyłącznie Rada Trenerów/Wydział 
Trenerski.  



Prawo zgłaszania propozycji zmian mają tylko Trenerzy z klubów biorących udział w 
rozgrywkach centralnych, posiadający ważną licencję trenerską na sezon 2020/2021. 

§ 12 

Regulamin i Porządek obrad posiedzenia jest zatwierdzany w drodze uchwały Rady 
Trenerów/Wydziału Trenerskiego 


