
R E G U L A M I N
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Klubów i Sekcji

Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu
25-26.09.2021 r. Chęciny

Rozdział I – Postanowienia wstępne

§ 1
Niniejszy „Regulamin” obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Zjazd Delegatów KiSTJ PZA –
zwany dalej w skrócie WZD.

§ 2
Termin, tryb zwołania, przebieg i kompetencje WZD regulują regulamin Komisji Taternictwa
Jaskiniowego oraz postanowienia Zarządu PZA.

Rozdział II – Udział w Zjeździe

§ 3
Uczestnikami WZD są:
1. z głosem stanowiącym – delegaci lub zastępcy delegatów wybrani na Walnych Zjazdach
Wyborczych w Klubach i Sekcjach Taternictwa Jaskiniowego,
2. z głosem doradczym – członkowie KTJ PZA, oraz goście zaproszeni przez KTJ PZA do
uczestniczenia w WZD KiSTJ .

§ 4
Głos doradczy w trakcie obrad WZD przysługuje również obserwatorom pochodzącym
spośród członków organizacji zrzeszonych w PZA.

§ 5
Mandaty delegatów wystawia Biuro WZD KiSTJ na podstawie list członków oraz list
delegatów i zastępców delegatów wybranych na WZD KiSTJ, § 3 pkt 1 regulaminu. Listy te
oraz mandaty Biuro przekazuje Komisji Mandatowej WZD KiSTJ.

§ 6
Delegaci klubów z nieopłaconymi składkami członkowskimi PZA będą wykluczeni z
głosowania.

Rozdział III – Ukonstytuowanie się Walnego Zjazdu

§ 7
WZD KiSTJ otwiera Przewodniczący KTJ PZA, po czym przeprowadza wybór
Przewodniczącego Zjazdu.
Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybór Zastępcy oraz Sekretarza Zjazdu.
Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu, których wybiera się spośród
delegatów i zastępców, stanowią Prezydium WZD KiSTJ.
Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu – WZD KiSTJ może podjąć decyzję o rozszerzeniu
Prezydium Zjazdu.



Przewodniczący Zjazdu może, stosownie do okoliczności, przekazać prowadzenie obrad
WZD KiSTJ wraz ze swymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego „Regulaminu”
określonemu członkowi Prezydium WZD.

§ 8
WZD wybiera spośród delegatów trzy główne komisje zjazdowe:
1. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną - 3 osoby
2. Komisję Wnioskową - 3 osoby + przewodniczący komisji roboczych

W zależności od potrzeb mogą być powołane dodatkowe komisje robocze. Liczba tych
komisji wynika z wniosków i potrzeb. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów
uchwał, rezolucji i zaleceń.
Każda komisja główna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komisji.
Wszystkie komisje zjazdowe są zobowiązane do złożenia WZD sprawozdania ze swej
działalności w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zjazdu.
W przypadku powołania Komisji Odwołań jest ona wybierana i działa na zasadach
komisji zjazdowych.

Rozdział IV – Obrady Zjazdu

§ 9
Przedmiotem obrad WZD KiSTJ mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad.
Porządek obrad i niniejszy „Regulamin” Przewodniczący Zjazdu przedstawia WZD do
zatwierdzenia bezpośrednio po wyborze Prezydium i Sekretariatu Zjazdu.

§ 10
Wszystkie wnioski i zalecenia przygotowane przez komisje zjazdowe, wyłączając z tego
komisje główne przekazywane są Komisji Wnioskowej, która przedstawia je WZD.

§ 11
Po sprawozdaniu, referacie lub przemówieniu wnioskodawcy, kolejność wystąpień
reguluje Przewodniczący Zjazdu, odpowiednio do zgłoszeń i wymogów sprawnego
przeprowadzenia dyskusji. Ostatni głos w dyskusji przysługuje zawsze sprawozdawcy,
referentowi lub wnioskodawcy.

§ 12
W dyskusji nad sprawozdaniem, referatem lub wnioskiem można zabrać głos jeden raz i
nie dłużej niż przez 5 minut.
Przewodniczący Zjazdu może przedłużyć czas wystąpienia lub udzielić głosu powtórnie, o
ile uzna, że jest to konieczne dla dobra dyskusji.
Referentom i sprawozdawcom występującym zgodnie z porządkiem obrad
Przewodniczący Zjazdu może udzielić głosu bez ograniczeń czasu.

§ 13
Poza ustaloną kolejnością wystąpień Przewodniczący Zjazdu udziela głosu:
1. w sprawie formalnej
2. w sprawie nagłej – w przypadku spornych nagłość wniosku ustala WZD
3. po zakończeniu dyskusji – w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia oczywistej
niejasności



4. według swojego uznania – dla złożenia osobistego oświadczenia.

Rozdział V – Głosowania

§ 14
Głosowanie – jest jawne i odbywa się przez podniesienie rąk z mandatami.
W sprawach osobistych, na żądanie choćby jednego delegata, Przewodniczący Zjazdu jest
zobowiązany przeprowadzić głosowanie tajne.
W razie równej ilości głosów, sprawę rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.

§ 15
Po zakończeniu dyskusji nad wnioskiem, sprawozdaniem, rezolucją – Przewodniczący
Zjazdu oznajmia, że WZD KiSTJ przystępuje do głosowania.
Od tej chwili aż do zakończenia głosowania nikt nie może zabrać głosu.
Poprawki do wniosku poddaje się pod głosowanie przed wnioskiem głównym.
W razie zbiegu kilku wniosków lub poprawek poddaje się pod głosowanie najpierw
wniosek lub poprawkę najdalej idącą.
W przypadkach wątpliwych – kolejność głosowania rozstrzyga Przewodniczący Zjazdu.

§ 16
Uchwały WZD KiSTJ, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
liczby delegatów uczestniczących w WZD.

§ 17
Interpretacja niniejszego „Regulaminu” należy do Prezydium WZD.


