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Regulamin obrad Walnego Zebrania Delegatów Krajowej  Sekcji  
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego 

NSZZ „Solidarność” 
 

ROZDZIAŁ I - Uczestnicy 
 

1. Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego 
NSZZ „Solidarność” tworzą delegaci organizacji związkowych wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą 
NSZZ „Solidarność", którzy posiadają ważny mandat delegata. 
 

2. W posiedzeniu WZD uczestniczą: 
a. z głosem stanowiącym: delegaci posiadający ważny mandat 

 
b. z głosem doradczym: 

 członkowie Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej 

 członkowie Krajowej Komisji Wyborczej 

 przedstawiciele Krajowego Sekretariatu 

 członkowie wybranych na WZD komisji /o ile nie są delegatami/ 
 

c.  z ograniczonym głosem doradczym: 

 zaproszeni goście i doradcy 
 

d.  bez prawa zabierania głosu 

 osoby należące do obsługi technicznej WZD 

 zaproszeni dziennikarze 

 goście zaproszeni w charakterze obserwatorów 
 

3. Delegaci uczestniczący w posiedzeniu mają prawo zabrać głos w dyskusji nad poszczególnymi 
punktami: obrad, zgłaszać wnioski, głosować nad podejmowanymi przez WZD decyzjami, wybierać 
władze Krajowej Sekcji, uczestniczyć w pracach komisji, które zostały wybrane na WZD. 

 
ROZDZIAŁ II - Przepisy porządkowe 

 
4. Na sali obrad obowiązuje ściśle przestrzeganie regulaminu obrad oraz stosowanie się do poleceń 

Prezydium WZD. 
 

5. Przed rozpoczęciem posiedzenia delegaci zobowiązani są do podpisania listy obecności. Prezydium 
WZD z własnej inicjatywy lub na wniosek z sali może zarządzić sprawdzenie obecności delegatów na 
sali obrad lub tez zarządzić dodatkowe podpisywanie listy obecności. 

 
6. Posiedzenie otwiera Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Radę Sekcji 

 
7. Otwierający posiedzenie przedstawia porządek obrad do zatwierdzenia przez delegatów, poprzez 

głosowanie jawne, zwykłą większością głosów 
 

8. Obrady są ważne, jeśli uczestniczy w nich, co najmniej połowa spośród uprawnionych do 
głosowania. Jeśli ta liczba spadnie poniżej wymaganego minimum przez krótki okres czasu wówczas 
obrady mogą być kontynuowane, lecz WZD nie może podjąć żadnej decyzji.  

 
9. Posiedzenie ulega zakończeniu, jeśli został zrealizowany zatwierdzony program obrad.  
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ROZDZIAŁ III - Przewodnictwo obrad 

 
10. Obradami kieruje wybrane w głosowaniu jawnym spośród delegatów WZD Prezydium tj: 

Przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz. 
 

11. Kandydatów do prezydium zgłaszać może każdy delegat uczestniczący w obradach. Głosuje się 
jednocześnie na wszystkich kandydatów do Prezydium. Prezydium spośród siebie wybiera 
przewodniczącego oraz pozostałe funkcje. 
 

12. Do obowiązków Prezydium WZD należy kierowanie obradami, zgodnie z przyjętym porządkiem, 
niniejszym regulaminem, ordynacją wyborczą. 
 

13. Prowadzący obrady musi przede wszystkim sprawnie kierować posiedzeniem, zadbać by dyskusja 
była prowadzona zgodnie z porządkiem obrad. Do niego należy również udzielanie głosu w 
ustalonej kolejności zgłoszeń, jak też jego odbieranie, jeśli mówca nie stosuje się do przyjętych 
reguł. 

 
ROZDZIAŁ IV - Komisje WZD Krajowej Sekcji 

 
14. WZD Krajowej Sekcji powołuje komisje mandatowo wyborczą, skrutacyjną, uchwał i wniosków oraz 

protokolantów 
 

             a) komisja mandatowo wyborcza: 

 w oparciu o listę obecności ustala prawomocność posiedzenia 

 przyjmuje zgłoszenia (pisemne) kandydatów do władz oraz sporządza w porządku 
alfabetycznym listy kandydatów 

 przedstawia kandydatom zasad głosowania 

 wydaje delegatom kart do poszczególnych głosowań tajnych 

  inne zapisane w ordynacji wyborczej działania 
 
             b) komisja skrutacyjna  

 działania zgodne z ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność”,  

 wypełnianie protokołów z wyborów.  
 

              c) uchwał i wniosków 

 przyjmowanie, redagowanie i przedkładanie w wyznaczonym przez prowadzącego obrady 
czasie delegatom projektów uchwał, wniosków zgłoszonych w trybie wcześniej 
uzgodnionym. 
 

              d) protokolanci 

 sporządzają protokół z przebiegu obrad 
 

15. Każda komisja musi się ukonstytuować, co oznacza, że wybiera ze swego składu przewodniczącego 
oraz ewentualnie zastępcę lub sekretarza. 
 

16. Protokół podpisują Sekretarz WZD oraz Przewodniczący WZD 
 

17. Liczbę osób do komisji ustala WZD 
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ROZDZIAŁ V - Sposób obradowania 

 
18. Obrady są prowadzone ściśle według przyjętego porządku posiedzenia. 

 
19. Głosu udziela prowadzący wg kolejności zgłoszeń.  

 Wolę zabrania głosu delegat wyraża poprzez podniesienie ręki.  

 W przypadku wniosku formalnego podnosi się obie ręce, zabiera się głos poza kolejnością. 

  Istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia się do dyskusji. Delegat na kartce przekazuje swoje 
imię i nazwisko, numer mandatu oraz p-kt obrad, w którym chce zabrać głos.  

 Kolejność udzielenia głosu: najpierw zgłoszenie pisemne, później wg kolejności. 
 

20. Prawo zabierania głosu poza kolejnością przysługuje też: 

 przedstawicielowi komisji WZD w zakresie tematyki jej prac 

 przedstawicielowi Krajowej Komisji Wyborczej w zakresie punktu obrad dotyczącego wyborów. 
 

21. W czasie głosowania nie wolno zgłaszać żadnych wniosków 
 

22. Prowadzący obrady odbiera głos delegatowi ( po uprzednim zwróceniu mu uwagi), gdy wystąpienie 
nie dotyczy omawianego punktu obrad, przekracza określoną normę czasową, narusza normy 
obyczajowe. 
 

23. Czas jednej wypowiedzi w ramach dyskusji nie może przekraczać 5 minut. Przedłużenie czasu 
wymaga zgody delegatów. 
 

24. Delegatowi przysługuje prawo do repliki nieprzekraczającej 3 minut. Na ten sam temat delegat 
może zabrać głos tylko raz. 
 

25. Delegaci mogą uchwalić zamknięcie dyskusji przed wyczerpaniem listy dyskutantów.  
 

26. Osoby niedopuszczone do głosu mogą złożyć swoja wypowiedź do protokołu lub w właściwej 
komisji. 
 

27. Wnioski formalne mogą być zgłaszane na piśmie lub ustnie. Zgłaszający podaje treść wniosku. Jest 
on rozpatrywany zgodnie z następującą procedurą: głos "za" (prócz wnioskodawcy), głos "przeciw”, 
ewentualnie głos modyfikujący i wniosek poddaje się pod głosowanie. 
 

28. Do wniosków formalnych wlicza się wszystkie wnioski o charakterze proceduralnym, a więc te które 
dotyczą sposobu obradowania lub technicznej strony realizacji podjętych postanowień. 
 
 

ROZDZIAŁ VI – Głosowania 
 

29. Rozróżnia się dwa sposoby przeprowadzenia głosowań: Tajne i jawne 
              a) tajne 

 głosowanie wg ordynacji wyborczej 

 głosowanie zwykłe nad wnioskiem lub uchwałą, jeśli wniosek taki uzyska poparcie, co 
najmniej 25 % obecnych na sali delegatów. 

               
              b) jawne 

 głosowanie nad wnioskiem lub uchwałą 
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 głosowanie sondażowe 
 

30. Można zarządzić również głosowanie jawne imienne. Wniosek taki musi mieć poparcie, co najmniej 
25% obecnych na sali delegatów. Głosujący wyraża swoją wolę na karcie do głosowania, która jest 
oznaczona jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem mandatu.  
 

31. Głosowanie zarządza prowadzący obrady po uprzednim ogłoszeniu danego głosowania. 
 

32. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie mandatu. 
 

ROZDZIAŁ VII - Uwagi końcowe 
 

33. Przygotowanie organizacyjne zebrania, wyposażenie w materiały, zorganizowanie obsługi 
technicznej należy do Rady Krajowej Sekcji 
 

34. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje należą do Prezydium WZD SK 
 
 
 
 

Warszawa 06.06.2014 
 
 
Sekretarz WZD                                                                                                                         Przewodniczący WZD 


