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I. Kierowanie obradami Zjazdu.
1. Obradami kieruje Przewodniczqcy Zjazduprzy pomocy Prezydium.
2. Przewodniczqcy Zjazdu vqtzrracza z grona Prezydium Sekretarza.
3. Przewodnicz4cy sprawuje piecze nad spokojem i porz4dkiem na sali obrad.
4. Przewodnicz4cego Zjazdu, w zakresie przez niego okreSlonym, zastEpujq czlonkowie

Prezydium.
5. Do czasu wyboru Przewodnicz4cego Zjazdu obradami kieruje aktualny Przewodniczqcy

Zarzqdu Gl6wne go wr€rz z wiceprzewodni czqcy mi.

II. Prowadzenie obrad Zjazdu i dyskusji.
l. Przewodnicz4cy Zjazilt udziela glosu w sprawach objqtych porz4dkiem dziennym obrad.
2. ListE m6wc6w prowadzi Sekretarz Zjazdu.
3. Delegaci, kt6rzy zarrierzalqzabrat, glos w dyskusji, nad rozpatrywanym punktem porz4dku

dzienneg o, zglaszaje siQ poprzez podniesienie rgki z mandatem.
4. Przewodnicz4cy 74azdu udziela glosu wedlug kolejnoSci zgloszeri.
5. Po udzieleniu glosu delegat poprzedza swoje wyst4pienie podaniem imienia

i nazwiska oraz na^tq jednostki organizacyjnej i pelnionej funkcji zwiqzkowej. Gdy
m6wca, w kr6tkim odsqpie czasu, zabiera glos po raz kolejny, prezentacje mozna
ograniczyd do podania imienia i nazwiska.

6. Poszczeg6lne wyst4pienia delegatow nie mogq, trwad dtuzej nr? 5 minut,
a w dyskusji nad rozpatrywanym punltem obrad glos motna zabrae dwukrotnie.
Przewodniczqcy Zjazdu mohe udzielid dodatkowego glosu delegatowi jezeli jest to
uzasadnione potrzebami tocz4cej siE debaty.

7. W uzasadnionych pr4'padkachPrezydium Zjazdu moZe podjad decyzjE o ustaleniu innego
czasu wystapieri delegat6w.

8. Przewodrrrcz4cy moze udzielii glosu poza kolejnoSciq jedynie dla zgloszenia wniosku
formalnego albo dla sprostowania blgdnie zronxnialego lub nie$ci$le przlloczonego
stwierdzenia m6wcy.

9. Przewodniczqcy Zjazdu udziela glosu poza kolejnoSci4 m6wc6w, ilekroi
tego zuiqdaj4; czlonkom Prezydium Zjazdu, przewodnic-qgym Komisji Zjazdowych,
czlonkom Prezydium Zaru4du Gt6wnego orazczlonkom Glownej Komisji Rewizyjnej.

10. Projekty uchwal i wniosk6w delegaci skladaj4 na piSmie do Komisji Uchwal
i Wniosk6wo a w sprawach statutolvych do Komisji Statutowej.

III. Wnioski fomalne.
l. Wnioski formalne moge dotyczy6 wyl4cznie spraw bEd4cych przedmiotem porzqdku

obrad.
2. Do wniosk6w formalnych zalicza sig wniosek o:

a) przerwanie lub odroczeni e Zjazdu,
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b) uchwalenie tajno5ci posiedzeru4
c) odroczenie lub zamknigcie dyskus.ii,
d) przejScie do porz4dku dziennego,
e) glosowaniebezdyskusji,

0 zmiang porz4dku dziennego,
g) zmianE w sposobie prowadzeruadyskusji,
h) zmianp w sposobie lub porzqdku prowadzenia glosowania,
i) zmiang czasu przem6wierl,
j) stwierdzenie quorum,
k) ponowne przeliczenie glos6w,
l) reasumcjg glosowania,
m) odeslanie do komisji 4azdowej.

3. Zgloszenie wniosku formalnego wymaga jego uzasadnienia.
4. O wniosku formalnym wymienionym w pkt. 2 lit. a - h rozstrzygE1 Delegaci w

glosowaniu.
5. O wniosku formalnym wymienionym w pld. 2lit. i - m rozstrrygaPrezydium Zjazdu.

IV. Wyst4pienia indywidualne.
1. Przewodnicz4cy Zjazdu moze udzielid glosu delegatowi dla wygloszenia oSwiadczenia.
2. O6wiadczerue winno by6 poprzedzone jego pisemnym zgloszenrem do SekretarzaQazdu.
3. OSwiadczeria nie mogqtrwai dluzej mZ 5 minut.
4. O terminie wygloszerua o$wiadczentadecyduje Prezydium 74azdu.

V. Glosowania.
l. Glosowanie zaruqdza, oraz podaje wyniki Przewodniczqcy Zjazd.
2. ObowiaTkiem delegatajest obecno$6 w trakcie obrad oraz czynny udziat w zarzqdzarrych

glosowaniach.
3. Glosowania nad uchwalami i stanowiskami Z4azdu oraz przeprowadzenie wybor6w

odbywa siE zgodnie ze Statutem NSZZ FiPW i ordynacj4 wyborczq.
4. Po zarzqlzeniu glosowania delegat moZe zabraf glos jedynie dla zgNoszenra wniosku

formalnego dotyczqcego sposobu lub porzqdku glosowania i to wyl4cznie przed
wezwaniem do glosowania.

5. O porz4dku glosowania decyduje kolejnoS6 zgloszonych wniosk6w lub ich zakres
merytorycrry. DecyzjE w tej sprawie podejmuje Przewodnic-Ecy Zjazdu-

VI. Postanowienia kofrcowe.
1.. W sprawach nie ustalonych niniejszym regulaminem decyzjg podejmuje Przewodniczqcy

Zjazdu, po zsiQgniEciu opinii Prezydium.
2. Prezydium Zjazdu moze podjqi dziahanra dyscyplinujqce delegata" w tym czasowo

wykluczyd go zudziatuw obradach.
3. O wykluczeniu delegata ze Zjazdu wymagana jest decyzja delegat6w podejmowana w

glo sowaniu j awnym, zwykl4 wi Ekszo Sciq glo s6w.
4. W przypadku podjgcia decyzji, o kt6rej mowa w ust. 3, dokonuje sig ponownego ustalenia

liczby delegat6w na Zjazd araz nowego okreslenia wymaganego kworum.


