
PROJEKT  

  

REGULAMIN OBRAD  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LZPR 

  

1. Zasady ogólne.  

  

1.1. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków LZPR uczestniczą:  

a. Delegaci oddelegowani przez Członków – Kluby LZPR i Organy uprawnione 

do głosowania według w liczbie ustalonej według Klucza na Walne Zebranie 

Sprawozdawczo Wyborcze LZPR w dniu 16.12.2017 r.    

b. członkowie Zarządu LZPR, Komisji Rewizyjnej,  

c. Goście zaproszeni przez Zarząd LZPR.  

  

1.2. Delegaci wymienieni w punkcie 1.1 a. mają prawo głosowania, zabierania głosu  

i zgłaszania wniosków.  

1.3. Pozostali uczestnicy Zebrania mają prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków.  

1.4. Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego porządku obrad.  

  

2. Organy Zebrania. 

  

2.1 Organami Zebrania są:  

a. Współprzewodniczący obrad w liczbie 1-2 osób  

b. Komisje Zebranieu:  

- Mandatowo-skrutacyjna, w składzie 3-5 osób  

- Uchwał i Wniosków, w składzie 5-7 osób  

2.2 Współprzewodniczących obrad oraz członków Komisji wybiera się w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników Zebrania.  

2.3 Przewodniczący obrad:  

- kieruje obradami Zebrania 

- czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu” i „Porządku obrad”  

- podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków  

- udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji  

- zarządza głosowania  

- ustala maksymalny czas wystąpień  

2.4 Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących i członków 

2.5 Zadania Komisji:  

- Mandatowo-skrutacyjna – stwierdza prawomocność Zebrania i oblicza wyniki 

głosowania, podaje je do wiadomości,  

- Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt 

Uchwały Generalnej Zebrania.  

  

3. Przebieg obrad Zebrania. 

  

3.1 Zebranie pracuje na sesjach plenarnych, w zespołach i komisjach. 

3.2 Uczestnikom Zebrania udziela się głosu w dyskusjach na sesjach plenarnych na podstawie 

zgłoszeń skierowanych do Przewodniczącego obrad. Czas wystąpienia w przypadku dużej 

liczby zgłoszeń, może być  ograniczony przez Przewodniczącego obrad.  Przewodniczący 



obrad może przerwać wystąpienie oraz odebrać głos, jeżeli przekracza ono ustalony czas, 

bądź narusza powagę obrad.   

3.3 Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością członkom władz LZPR w celu 

udzielenia wyjaśnień oraz zaproszonym gościom.  

3.4 Wszelkie wnioski powinny być zgłoszone do Przewodniczącego obrad, który decyduje  

o trybie ich rozpoznania.   

3.5 W sprawach formalnych Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością, przy czym 

za sprawy formalne uznaje się wnioski dotyczące:  

a) sposobu prowadzenia obrad,  

b) niezgodności z regulaminem obrad,  

c) sposobu głosowania jawnego lub tajnego,  

d) głosowania bez dyskusji,  

e) przerwy w dyskusji lub jej zakończenia,  

f) zarządzenia przerwy w obradach,  

g) ograniczenia czasu wystąpienia,  

h) głosowania nad całością lub częścią wniosku,  

3.6 W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych może brać udział najwyżej 

dwóch mówców: jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.  

3.7 Prawo zabierania głosu poza kolejnością posiadają przewodniczący komisji 

Zebrania w zakresie związanych z pełnieniem funkcji.  

  

4. Zasady głosowania  

  

4.1  Uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie 

LZPR, wymagających kwalifikowanej większości głosów.  

4.2 W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wnioski w całości. 

W przypadku zgłoszenia w danej sprawie kliku wniosków, jako pierwszy głosowany jest 

wniosek dalej idący  

  

5. Postanowienia końcowe  

  

Obrady Zebrania są protokołowane i nagrywane. Materiały sprawozdawcze oraz protokoły 

Komisji muszą być składane na piśmie. Protokoły obrad są podpisywane przez 

Przewodniczących obrad  


