Projekt Regulaminu przyjęty przez
Zebranie Zarządu Oddziału PZITS
w Bydgoszczy w dn.17.06.2021r.

REGULAMIN OBRAD
XXI Walnego Zebrania Oddziału Bydgoskiego PZITS w dniu 22.07.2021r.
A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
§1
W obradach Walnego Zebrania uczestniczą z czynnym prawem wyborczym:
a/ wszyscy członkowie zwyczajni Oddziału,
b/ członkowie honorowi Oddziału,
oraz bez prawa wyborczego przedstawiciele:
- Zarządu Głównego PZITS
- B.R.F. SNT – NOT
- zakładów będących członkami wspierającymi
- zaproszeni goście.
§2
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.
2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania.
4. Wybór nowych władz Oddziału na lata 2021-2025.
5. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawach wniesionych przez uczestników Zebrania.
§3
Członkowie Zarządu Oddziału i ich zastępcy nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§4
Uczestnicy Zebrania wymienieni w §1 mają prawo do zabierania głosu w czasie obrad
Zebrania.
§5
Wnioski i uchwały podlegające zatwierdzeniu przez Zebranie mogą być zgłaszane, przed i w
czasie obrad, przez uczestników Zebrania wymienionych w §1 pkt a i b. Wnioski te, oprócz
formalnych, należy zgłaszać na piśmie do biura Oddziału przed Zebraniem lub do Prezydium
Zebrania w czasie obrad Zebrania, z czytelnym podpisem autora.
§6
Zarząd Oddziału PZITS na 20 dni przed terminem Zebrania przesyła, członkom zwyczajnym i
honorowym Oddziału, zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zebrania. Karty mandatowe uprawnieni uczestnicy Zebrania otrzymają przed rozpoczęciem
obrad.
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§7
1. Walne Zebranie Oddziału jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy obecności co
najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie.
2. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Obrady prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie Oddziału.
4. Walne Zebranie Oddziału Bydgoskiego PZITS otwiera Prezes ustępującego Zarządu,
który proponuje skład Prezydium obrad uzgodniony z Zarządem Oddziału na
zebraniu Zarządu w dniu 17.06.2021r. Prawo zgłoszenia kandydatów do Prezydium
Zebrania przysługuje również uprawnionym członkom Oddziału.
5. W skład proponowanego Prezydium Zebrania wchodzą:
- przewodniczący Zebrania
- sekretarz Zebrania
- dwóch protokolantów.
Prezes poddaje przedłożone kandydatury pod jawne głosowanie zwykłą większością
głosów.
6. Po wyborze Prezydium Walnego Zebrania, Prezes ustępującego Zarządu Oddziału
przekazuje prowadzenie zebrania Przewodniczącemu Prezydium.
§8
1. Do obowiązków Przewodniczącego Zebrania należy:
• sprawne kierowanie obradami,
• przyjęcie w drodze głosowania:
- porządku obrad,
- Regulaminu obrad.
• przeprowadzenie wyborów:
- Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- Komisji Wyborczej
- Komisji Uchwał i Wniosków.
• we właściwej kolejności udzielanie głosu dyskutantom,
• właściwy dobór kolejności wniosków poddawanych pod głosowanie,
• rzetelne przeprowadzenie głosowania i ustalenia jego wyników,
• stosowanie się do Regulaminu obrad.
2. Sekretarz Zebrania odpowiedzialny jest za pracę protokolantów i sporządzenie
protokołu oraz innej niezbędnej dokumentacji z obrad Walnego Zebrania w okresie
dwóch tygodni po zakończeniu Zebrania.
§9
1. Przewodniczący Zebrania, po objęciu swej funkcji, odczytuje porządek obrad, a w
razie wprowadzenia poprawek przez uczestników Zebrania odczytuje powtórnie w
brzmieniu przyjętym przez Zebranie.
2. Przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję nad Regulaminem obrad Zebrania, a
następnie przeprowadza jego zatwierdzenie z ewentualnymi poprawkami
wprowadzonymi przez uczestników Zebrania.
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1. Przewodniczący Zebrania podaje składy osobowe komisji Zebrania (MandatowoSkrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków) zaproponowane przez Zarząd
Oddziału i zwraca się do uczestników Zebrania o zgłaszanie ewentualnych
dodatkowych kandydatów.
2. Przewodniczący Zebrania sprawdza obecność kandydatów i pyta ich o zgodę na
przyjęcie proponowanych funkcji.
3. Zebranie wybiera w sposób jawny zwykłą większością głosów:
a)

Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (4 osoby) której zadaniem jest:
• ustalenie na podstawie list obecności prawomocności Walnego Zebrania,
• sporządzenie protokołu określającego:
- łączną liczbę członków Oddziału uprawnionych do udziału w Zebraniu,
- łączną liczbę członków przybyłych na Zebranie,
- stosunek procentowy obecnych członków do ogólnej liczby członków
Oddziału,
• liczenie ilości głosów przy głosowaniu jawnym i podanie wyniku do
Prezydium Zebrania,
• przygotowanie urny wyborczej, list obecnych uprawnionych do głosowania,
opieczętowanych zbiorczych kart do głosowania,
• informowanie uczestników Zebrania o trybie przeprowadzenia głosowania,
• przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów i sporządzenie
protokółu.
W pracach Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą brać udziału osoby
kandydujące do władz Oddziału. W przypadku zgłoszenia członka Komisji na listę
kandydatów do władz, należy uzupełnić Komisję o nowego członka.

b)

Komisję Wyborczą (3 osoby) której zadaniem jest:
• Przygotowanie minimum propozycji kandydatów do władz PZITS na:
- Prezesa Oddziału
1 kandydat
- Członków Zarządu Oddziału
5 kandydatów
- Członków Komisji Rewizyjnej
3 kandydatów
- Członków Sądu Koleżeńskiego
3 kandydatów
- Delegata na Zjazd Delegatów PZITS (bez Prezesa
i Członków Honorowych)
1 kandydat
- Delegata do Bydgoskiej Rady Federacji SNT
1 kandydat
Kandydaci do władz Oddziału winni być zgłoszeni na piśmie do Komisji
Wyborczej przez ustępujący Zarząd. Dodatkowo kandydaci zgłaszani są
przez uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
• Umieszczenie na listach wyborczych tylko tych kandydatów, którzy
wyrażą ustną zgodę na kandydowanie do władz PZITS. Nieobecni (z
wyłączeniem kandydata na Prezesa) przedstawiają pisemną zgodę.
• Ustalenie listy kandydatów (w porządku alfabetycznym) do nowych władz
Oddziału i jej ogłoszenie.
• Dążenie do zapewnienia odpowiedniej reprezentacji branż PZITS w
wybranych władzach.

-4Komisję Uchwał i Wniosków (3 osoby) której zadaniem jest:
• Opracowanie wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji i przedstawienie ich do
zatwierdzenia przez uczestników Zebrania i przyjęcie ich przez głosowanie
jawne,
• Sformułowanie uchwał zgłoszonych przez zebranych i ustępujący Zarząd i
przedstawienie ich w postaci projektu jednolitej Uchwały podjętej przez
Zebranie w głosowaniu jawnym.
• Badanie zgłoszonych wniosków pod względem merytorycznym i
redakcyjnym.
Komisja Uchwał i Wniosków działa przez cały czas Zebrania z chwilą
jej powołania.
Wszystkie propozycje wniosków, zgłaszane przez uczestników, winny
być napisane na oddzielnej karcie i podpisane czytelnie przez autora.
Zebranie może upoważnić Komisję do opracowania ostatecznej formy
redakcyjnej protokołu po Zebraniu Wyborczym, bez zmian merytorycznych. W
tym przypadku przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przesyła
sekretarzowi Zebrania protokół w ostatecznym brzmieniu w terminie do 5 dni
po Zebraniu.
4. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza, sporządza
ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w
pracach Komisji.
5. Sprawozdanie z prac Komisji składa Walnemu Zebraniu przewodniczący Komisji, a
protokół przekazuje sekretarzowi Zebrania.
6. Wybory do poszczególnych Komisji odbywają się w sposób jawny, przy zwykłej
większości głosów.
c)

1.
2.
3.
4.

§ 11
Ustępujący Zarząd Oddziału, Oddziałowy Sąd Koleżeński i Oddziałowa Komisja
Rewizyjna przedstawiają Walnemu Zebraniu sprawozdania za kadencję 2017 – 2020.
Przewodniczący Zebrania ogłasza dyskusję nad sprawozdaniami.
Przewodniczący Zebrania ogłasza głosowanie jawne o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Członkowie ustępującego Zarządu Oddziału nie głosują za wnioskiem o udzielenie
absolutorium.

C. WYBORY WŁADZ ODDZIAŁU PZITS.
§ 12
1. Wybory odbywają się zgodnie z § 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51 pkt 1 i § 52 Statutu PZITS.
2. Walne Zebranie dokonuje, spośród zgłoszonych kandydatów, oddzielnie wyboru:
- Prezesa Oddziału (kontrkandydat na Prezesa zostaje automatycznie wybrany na
członka Zarządu),
- 5 członków Zarządu Oddziału,
- 3 członków Komisji Rewizyjnej,
- 3 członków Sądu Koleżeńskiego,
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3.

4.
5.
6.

- 1 delegata na Walny Zjazd Delegatów PZITS (1 delegat przypada na 100 członków
Oddziału),
- 1 delegata do Bydgoskiej Rady Federacji SNT.
Wybory prowadzone są w formie niejawnej przy pomocy przygotowanych przez
Komisję Mandatowo-Skrutacyjną kart do głosowania. Głosowanie polega na wyraźnym
postawieniu symbolu „X” przy nazwisku kandydata, na którego jest oddawany głos.
Wyborca ma prawo oddania głosu maksymalnie na taką liczbę kandydatów jaka jest
przewidziana w składzie wybieranego gremium. Karta ze skreślonymi wszystkimi
kandydatami lub z zaznaczoną większą ilością kandydatów niż przewidywana ilość
członków będzie traktowana jako głos nieważny.
W głosowaniu biorą udział członkowie zwyczajni Oddziału, członkowie honorowi oraz
członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
Każdy wyborca ma prawo do jednego głosu.
O wynikach głosowań decyduje zwykła większość głosów. W przypadku jednakowej
ilości głosów zwiększa się ilość wybieranych zastępców członków o jedną osobę.

D. UCHWAŁY I WNIOSKI.
§ 13
1. Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie wnioski i projekt uchwały będące
rezultatem obrad.
2. W głosowaniu biorą udział członkowie Walnego Zebrania.
3. Głosowanie dotyczące wniosków i projektów uchwał odbywa się jawnie przez
podniesienie karty do głosowania.
4. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości rozstrzyga
głos Przewodniczącego Zebrania.
E. ZAMKNIĘCIE ZEBRANIA.
§ 14
Przewodniczący Zebrania oddaje głos nowo wybranemu Prezesowi.
§ 15
Po wyczerpaniu wszystkich spraw przewidzianych w porządku obrad przewodniczący
Zebrania zamyka obrady Walnego Zebrania PZITS.
§ 16
1. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół w 5 jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Przewodniczący Zebrania przekazuje protokół w terminie 2 tygodni po Zebraniu:
- Zarządowi Głównemu PZITS
- Głównej Komisji Rewizyjnej
- Zarządowi Oddziału (2 egz.)
- Komisji Rewizyjnej Oddziału.
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§ 17
1. Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego zwołuje nowy Prezes Zarządu Oddziału PZITS, który zarazem
przewodniczy na tym posiedzeniu.
2. Na zebraniu tym następuje ukonstytuowanie i podział funkcji członków Zarządu
Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Zebranie to musi być zwołane nie później niż 14 dni od Walnego Zebrania Oddziału.
§ 18
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Statutu PZITS.
§ 19
Regulamin obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zebranie członków Oddziału
Bydgoskiego PZITS.
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Statutu PZITS zatwierdzonego dnia
21.10.2016r., w Ustroniu przez Zebranie Delegatów PZITS.

Bydgoszcz, dnia 17.06.2021r.

