REGULAMIN OBRAD
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej
PROJEKT
§1.
1. VII Krajowy Zjazd Delegatów PZRS odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd PZRS
zgodnie z § 21 statutu PZRS .
2. Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie Statutu PZRS i w oparciu o uchwalony
w głosowaniu jawnym Regulamin i Porządek Krajowego Zjazdu Delegatów.

§2.
1. Prawo udziału w Sprawozdawczo-Wyborczym VII Krajowym Zjeździe Delegatów PZRS, zwanym dalej
Krajowym Zjazdem mają:
a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b/ z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi PZRS oraz zaproszeni goście.
2. Delegaci stwierdzają swoją obecność na Krajowym Zjeździe na listach obecności, po czym otrzymują mandaty
uprawniające do głosowania.
§3.
1. Delegaci wykonują swe prawa i obowiązki na Krajowym Zjeździe tylko osobiście, posługując się mandatem.
2. Każdy Delegat ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał przez Krajowy Zjazd.

§4.
Krajowy Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym :
1/ Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu Krajowego
2/ Komisję Mandatową /Skrutacyjną
3/ Komisję Wyborczą
4/ Komisję Uchwał i Wniosków.
§5.
Obradami Krajowego Zjazdu kieruje Przewodniczący Zjazdu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Porządkiem
Krajowego Zjazdu, a do jego kompetencji w szczególności należy:
1/ prowadzenie obrad, przyjmowanie zgłoszeń do dyskusji;
2/ udzielanie głosu;
3/ podejmowanie decyzji w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków;
4/ regulowanie czasu wystąpień mówców, określając maksymalny czas jednego wystąpienia;
5/ zarządzanie głosowań;
6/ podpisywanie uchwał Krajowego Zjazdu i protokołów komisji Krajowego Zjazdu.
§6.
1. Skład i zadania komisji Krajowego Zjazdu.:
a/ Komisja Mandatowa i skrutacyjna, w składzie 2-osobowym, stwierdza prawomocność Krajowego Zjazdu
na podstawie list obecności i wydanych mandatów, przygotowuje i przeprowadza głosowanie, liczy głosy i ogłasza
wyniki głosowania;
b/Komisja Wyborcza, w składzie 2 osobowym, przyjmuje kandydatury, przeprowadza wybory
c/ Komisja Uchwał i Wniosków, w składzie 2-osobowym, opracowuje i przedkłada projekt tekstu uchwał na podstawie
wniosków i postulatów zgłoszonych podczas dyskusji i własnych propozycji.
d/ Każda Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz sporządza ze swej działalności protokół, podpisany
przez członków komisji i przedkłada go Przewodniczącemu Krajowego Zjazdu do podpisu.
§7.
2. Podczas obrad Krajowego Zjazdu może działać Prezydium Krajowego Zjazdu,
w skład którego wchodzi Przewodniczący Zjazdu i Sekretarz.
§8.
1. Uchwały Krajowego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów
w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie PZRS podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania delegatów.
3. Uchwały Krajowego Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie nad wnioskami i uchwałami odbywa się poprzez podniesienie mandatów.

§9.
1. Uczestnicy Krajowego Zjazdu zabierają głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń.
2. Prawo zabierania głosu poza kolejnością posiadają zaproszeni goście, członkowie ustępujących Władz
oraz Przewodniczący Zjazdu.
§10.
1. Wszelkie wnioski zwyczajne zgłaszane są na piśmie do Przewodniczącego Zjazdu lub Przewodniczących komisji,
którzy decydują o trybie ich załatwienia, zgodnie ze swymi uprawnieniami.
2. Wnioski formalne zgłaszane są ustnie i powinny być stawiane w pierwszej kolejności.
3. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie prowadzenia Krajowego Zjazdu, Porządku i Regulaminu Krajowego
Zjazdu oraz ich interpretacji (wnioski dotyczące: sposobu prowadzenia obrad, głosowania, niezgodności ze Statutem
lub Regulaminem Obrad, przerwania lub ograniczenia dyskusji, zarządzania przerw, zamknięcia list kandydatów
do Komisji ).
§11.
1. Po wyczerpaniu dyskusji nad wnioskami i poprawkami następuje głosowanie.
2. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki a następnie wniosek w całości.
3. Wnioski głosuje się według kolejności ich zgłaszania.
4. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w danej sprawie, pod głosowanie poddaje się w pierwszej kolejności
wniosek najdalej idący.
§12.
1. Przebieg Krajowego Zjazdu jest protokołowany przez Sekretarza, który odpowiada również za liczenie głosów
podczas głosowań.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez VII Krajowy Zjazd Delegatów PZRS.

