
  

             
 
 

Uchwała nr 3 

 

 

      Zarządu Polskiego Związku Squasha z dnia 21.10.2019 w sprawie  

przyjęcia Regulaminu Komisji Technicznej Polskiego Związku Squasha. 

 

Treść Regulaminu Komisji Technicznej PZSQ 

 

Postanowienia ogólne. 
§ 1. 

Komisja Techniczna działa, jako specjalistyczny zespół doradczy i zadaniowy powołany przez Zarząd 
Polskiego Związku Squasha. 

§ 2. 

Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o: 

1. Związku – należy przez to rozumieć Polski Związek Squasha z siedzibą w Warszawie 
(PZSQ); 

2. Komisji Technicznej – należy przez rozumieć Komisję Techniczną PZSQ; 
3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd PZSQ; 
4. Statucie – należy przez to rozumieć obowiązujący Statut PZSQ; 
5. Regulaminie Rozgrywek – należy przez to rozumieć Regulamin Rozgrywek Indywidualnych 

lub Regulamin Rozgrywek Drużynowych; 
6. Rozgrywkach – należy przez to rozumieć zawody indywidualne lub drużynowe 

przeprowadzane pod Patronatem PZSQ; 
7. Koordynator PZSQ - należy przez to rozumieć osobę powołaną bądź wyznaczoną przez 

Zarząd do komunikacji z Komisją Techniczną.  
 

Kompetencje Komisji Technicznej. 
§ 3.  

1. Komisja Techniczna sprawuje nadzór nad Rozgrywkami. 
2. Do szczególnych kompetencji Komisji Technicznej należy: 

a. opracowywanie i przedkładanie Zarządowi dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzania turniejów w Polsce, w szczególności Regulaminu rozgrywek,  

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z pracy Komisji, 
c. rozpatrywanie protestów,  
d. realizowanie innych zadań wyznaczonych przez Zarząd, a dotyczących kwestii 

technicznych Rozgrywek 
3. Komisja Techniczna nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących 

prowadzenia spraw Związku. 



4. Komisja Techniczna podejmuje działania wynikające z Regulaminów Rozgrywek na wniosek 
Zarządu / Koordynator PZSQ lub w odpowiedzi na przekazywane przez Koordynator PZSQ 
wnioski i protesty wpływające do PZSQ. 

 

Organizacja Komisji Technicznej i jej funkcjonowanie. 
§ 4. 

1. Komisja Techniczna składa się z 2 do 7 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą 
Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Technicznej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę 
Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Technicznej i reprezentuje ją wobec pozostałych 
organów PZSQ i innych osób. 

4. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Technicznej należy w szczególności zwoływanie 
posiedzeń i przewodniczenie obradom Komisji. 

5. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego zastępuje go 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej, a w kolejności inny jej członek. 

6. Komisja Techniczna pełni swoje funkcje kolegialnie, podejmując w sprawach należących do 
jej kompetencji uchwały. 

7. Uchwały Komisji Technicznej podejmowane są na zasadach konsensusu, tj. wypracowaniu 
wspólnego stanowiska przez wszystkich członków Komisji Technicznej biorących udział w 
danym posiedzeniu lub pracach nad danym zagadnieniem.  

8. W przypadku braku osiągnięcia konsensusu, Komisja Techniczna podejmuje decyzję na 
drodze głosowania jawnego. W przypadku gdy nie uda się określić jednoznacznego 
stanowiska na drodze głosowania, Komisja Techniczna  przedstawia Zarządowi nie więcej, niż 
dwa rozwiązania danego zagadnienia. Zarząd podejmuje decyzję w trybie przewidzianym dla 
prac Zarządu, a taka decyzja jest ostateczna. 

9. Uchwały Komisji Technicznej są ważne przy zaangażowaniu minimum 50% jej członków. 
10. Podjęte decyzje i uchwały Przewodniczący, lub Zastępca Przewodniczącego komisji przekazuje 

do Koordynatora  PZSQ. 
      Komisja Techniczna prowadzi elektroniczną ewidencję zagadnień i protestów nad którymi 

pracuje. Ewidencja ta będzie dostępna w folderze ‘Komisja Techniczna’ na dysku PZSQ, do 
którego to folderu członkowie Komisji Technicznej będą mieli zapewniony dostęp. 

11. Członkowie Komisji Technicznej mogą wziąć udział w posiedzeniu Zarządu poprzez formalne 
zaproszenie, z prawem głosu doradczego. 

12. Członkowie Komisji Technicznej swoje uprawnienia i obowiązki wykonują wyłącznie osobiście. 

 

Posiedzenia Komisji Technicznej. 
 

§ 5. 

1. Posiedzenie Komisji Technicznej zwołuje Przewodniczący Komisji lub, w razie niemożności 
zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji z powodu jego nieobecności lub z 
jakichkolwiek innych przyczyn, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Technicznej. 

2. Zawiadomienie Przewodniczącego o posiedzeniu Komisji powinno zawierać: termin 
posiedzenia miejsce i proponowany porządek obrad.  

3. Posiedzenie Komisji Technicznej może odbywać się również bez formalnego zwołania i jest 
zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy Członkowie Komisji uczestniczą w 
posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu, ani co do odbycia posiedzenia w tym trybie, 
ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. 

4. Uchwały Komisji mogą także zostać podjęte w formie elektronicznej w trybie obiegowym. 
Projekty uchwał przedstawiane są w trybie obiegowym do akceptacji wszystkim Członkom 
Komisji przez jej Przewodniczącego, lub Zastępcę Przewodniczącego.  

§ 6. 



1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Technicznej sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia 
Komisji Technicznej powinien zawierać: 

a. miejsce i czas posiedzenia, 
b. przebieg obrad, 
c. treść podjętych uchwał wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami (np. treść 

Regulaminu Rozgrywek), 
d. wyniki oraz sposób głosowania (tzn. czy głosowano w sposób jawny czy tajny), 

2. W protokole powinna być zamieszczona informacja o wymaganym quorum bądź jego braku.  
3. Protokół zostanie sporządzony w formacie elektronicznym w systemie on-line służącym do 

ewidencji prac Komisji Technicznej. 

§ 7. 

1. Głosowania przy podejmowaniu uchwał Komisji Technicznej są jawne z wyłączeniem 
głosowania w sprawach wyboru i odwołania Przewodniczącego. 

 

Postanowienie końcowe. 
§ 8. 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem: 22 października 2019 

Głosowanie za przyjęciem uchwały: 

Za: 4 

Przeciw: 0  

Wstrzymał się: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Prezes                  Członek Zarządu        Członek Zarządu             Członek Zarządu 

Tomasz Kwiatkowski   Waldemar Kobus   Stanisław Leszczyński    Rosanna Radlińska-Tyma  

 
  

  

        


