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Uchwała Nr 150 - VIII/2015 

Zarządu Głównego NSZZ FiPW  

z dnia 27 maja 2015 r. 

 

 

 

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniach 25-28.05.2015 roku zwołał XVI 

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów w dniach 24 – 26 czerwca 2015 roku               

w OSSW w Popowie oraz przyjął regulamin na ten Zjazd.  

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

       Za zarząd Główny NSZZ FiPW 

(-) Czesław Tuła  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 XVI Zjazd       Popowo,  27 maja 2015 r. 

            Sprawozdawczy   
          NSZZ  Funkcjonariuszy  
    i Pracowników Więziennictwa              
 

 

 

Regulamin  obrad   

XVI Zjazdu  NSZZ FiPW 
 

 

 

 
I.   Kierowanie obradami Zjazdu. 

1. Obradami kieruje Przewodniczący Zjazdu przy pomocy Prezydium. 

2. Przewodniczący Zjazdu wyznacza z grona Prezydium Sekretarza. 

3. Przewodniczący sprawuje piecze nad spokojem i porządkiem na sali obrad.  

4. Przewodniczącego Zjazdu, w zakresie przez niego określonym, zastępują członkowie 

Prezydium. 

5. Do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu obradami kieruje aktualny Przewodniczący 

Zarządu Głównego wraz z wiceprzewodniczącymi. 

 

II. Prowadzenie obrad Zjazdu i dyskusji. 

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym obrad. 

2. Listę mówców prowadzi Sekretarz Zjazdu. 

3. Delegaci, którzy zamierzają zabrać głos w dyskusji, nad rozpatrywanym punktem porządku 

dziennego, zgłaszają się poprzez podniesienie ręki z mandatem.  

4. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 

5. Po udzieleniu głosu delegat poprzedza swoje wystąpienie podaniem imienia  

i nazwiska oraz nazwą jednostki organizacyjnej i pełnionej funkcji związkowej. Gdy 

mówca, w krótkim odstępie czasu, zabiera głos po raz kolejny, prezentacje można 

ograniczyć do podania imienia i nazwiska. 

6. Poszczególne wystąpienia delegatów nie mogą trwać dłużej niż 5 minut,  

a w dyskusji nad rozpatrywanym punktem obrad głos można zabrać dwukrotnie. 

Przewodniczący Zjazdu może udzielić dodatkowego głosu delegatowi jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami toczącej się debaty. 

7. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Zjazdu może podjąć decyzję o ustaleniu innego 

czasu wystąpień delegatów. 

8. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku 

formalnego albo dla sprostowania błędnie zrozumiałego lub nieściśle przytoczonego 

stwierdzenia mówcy. 

9. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością mówców, ilekroć  

tego zażądają: członkom Prezydium Zjazdu, przewodniczącym Komisji Zjazdowych, 

członkom Prezydium Zarządu Głównego oraz członkom Głównej Komisji Rewizyjnej. 

10. Projekty uchwał i wniosków delegaci składają na piśmie do Komisji Uchwał  

i Wniosków, a w sprawach statutowych do Komisji Statutowej.   

 

 

 

III.  Wnioski formalne.   

1. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku 

obrad. 

2. Do wniosków formalnych zalicza się wniosek o: 

a) przerwanie lub odroczenie Zjazdu, 

 



b) uchwalenie tajności posiedzenia, 

c) odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 

d) przejście do porządku dziennego, 

e) głosowanie bez dyskusji, 

f) zmianę porządku dziennego, 

g) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, 

h) zmianę w sposobie lub porządku prowadzenia głosowania, 

i) zmianę czasu przemówień, 

j) stwierdzenie quorum, 

k) ponowne przeliczenie głosów, 

l) reasumcję głosowania, 

m) odesłanie do komisji zjazdowej. 

3. Zgłoszenie wniosku formalnego wymaga jego uzasadnienia. 

4. O wniosku formalnym wymienionym w pkt. 2 lit. a – h rozstrzygają Delegaci                         

w głosowaniu. 

5. O wniosku formalnym wymienionym w pkt. 2 lit. i – m rozstrzyga Prezydium Zjazdu. 

 

IV.  Wystąpienia indywidualne. 

1. Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu delegatowi dla wygłoszenia oświadczenia. 

2. Oświadczenie winno być poprzedzone jego pisemnym zgłoszeniem do Sekretarza Zjazdu. 

3. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 

4. O terminie wygłoszenia oświadczenia decyduje Prezydium Zjazdu. 

 

V.   Głosowania. 

1. Głosowanie zarządza oraz podaje wyniki Przewodniczący Zjazd. 

2. Obowiązkiem delegata jest obecność w trakcie obrad oraz czynny udział w zarządzanych 

głosowaniach.  

3. Głosowania nad uchwałami i stanowiskami Zjazdu oraz przeprowadzenie wyborów 

odbywa się zgodnie ze Statutem NSZZ FiPW i ordynacją wyborczą. 

4. Po zarządzeniu głosowania delegat może zabrać głos jedynie dla zgłoszenia wniosku 

formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania i to wyłącznie przed 

wezwaniem do głosowania. 

5. O porządku głosowania decyduje kolejność zgłoszonych wniosków lub ich zakres 

merytoryczny. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zjazdu. 

 

VI.  Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nie ustalonych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje   Przewodniczący 

Zjazdu, po zasięgnięciu opinii Prezydium.  

2. Prezydium Zjazdu może podjąć działania dyscyplinujące delegata, w tym czasowo 

wykluczyć go z udziału w obradach. 

3. O wykluczeniu delegata ze Zjazdu wymagana jest decyzja delegatów podejmowana                    

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

4. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, dokonuje się ponownego ustalenia 

liczby delegatów na Zjazd oraz nowego określenia wymaganego kworum.       

 


