
REGULAMIN ZARZĄDU 

MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

 

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w przypadku nieobecności Prezesa. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 

3. Porządek posiedzenia Zarządu jest ustalany przez Prezesa w konsultacji z Wiceprezesem i 

przekazywany jest Członkom Zarządu wraz z zawiadomieniem o zebraniu Zarządu.  

4. Porządek posiedzenia może być uzupełniony przez każdego z Członków Zarządu, ale 

zmiana ta musi być przyjęta przez Zarząd w drodze głosowania. Porządek wraz z 

ewentualnymi uzupełnieniami musi być zatwierdzony przez przegłosowanie.  

5. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności - Wiceprezes.  

6. Członkowie Zarządu zabierają głos w omawianych kwestiach na podstawie zezwolenia 

udzielonego przez przewodniczącego zebrania.  

7. Wypowiedź Członka Zarządu winna być ograniczona do meritum sprawy i nie powinna 

przekraczać 10 minut. 

8. Przewodniczący może odebrać głos, jeśli stwierdzi, że Członek Zarządu swoją 

wypowiedzią odbiega od tematu lub nie wnosi nic nowego do sprawy.  

9. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów w głosowaniu w obecności przynajmniej 50 

% członków oraz Prezesa lub Wiceprezesa. 

10. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

11. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, ale w szczególnych przypadkach może być – po 

zaakceptowaniu przez Zarząd – głosowanie może być tajne. 

12. Protokół z zebrania Zarządu sporządza Sekretarz i przedstawia go do akceptacji na 

następnym zebraniu. 

13. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes jednoosobowo podejmuje decyzje w 

sprawach nie cierpiących zwłoki, a wchodzących w zakres jego kompetencji. Decyzje 

takie muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

14. Podjęcie przez Członka Zarządu działań niezgodnych z wolą Zarządu może być powodem 

nałożenia na niego sankcji dyscyplinarnych zgodnych ze statutem MOZTS. 

16. W przypadku braku aktywności w działaniu przez Członka Zarządu, Zarząd ma prawo – 

na wniosek Prezesa – wyciągnąć sankcje dyscyplinarne, do wykluczenia włącznie. 

Decyzja taka zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50 % członków 

zarządu. 

17. Uzupełnienie składu Zarządu następuje na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia 

kandydatury przedstawionej na piśmie przez Prezesa.  

18. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi. 

19. Wszelkie zmiany w Regulaminie dopuszczalne są tylko w formie uchwały Zarządu i 

muszą być zgodne ze Statutem MOZTS. 


