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  Regulamin III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP  

przyjęty przez Zarząd Główny SITP na posiedzeniu w dniu 25.01.2018 r., 

do uchwalenia na III NZDO SITP 

                      

 Projekt 

REGULAMIN 

III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa 

 

I. Postanowienia wstępne 

 

§1 

III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP zostało zwoływane przez Zarząd 

Główny, zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 1 i 2 Statutu w celu dokonania zmian w Statucie 

SITP. 

§2 

Regulamin III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP, opracowany przez 

Zarząd Główny SITP, wymaga zatwierdzenia przez delegatów Zebrania.  

 

§3 

1. Regulamin III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP stanowi rozwinięcie 

Statutu SITP, normujące formalną stronę Zebrania. 

2.   Postanowienia Statutu są w stosunku do niniejszego regulaminu nadrzędne. 

 

§4 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium III Nadzwyczajnego Zebrania 

Delegatów Oddziałów SITP. 

 

II. Organizacja III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP 

 

§5 

III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP – zwane dalej Nadzwyczajnym 

Zebraniem - zostało zwołane przez Zarząd Główny SITP na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 

2017 roku w Warszawie uchwałą Nr 38/17 Zarządu Głównego w sprawie zwołania  

III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP, w celu dostosowania 

obowiązującego dotychczas Statutu SITP do wymagań obowiązującej ustawy – Prawo  

o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210). 

 

§6 

Program Nadzwyczajnego Zebrania obejmuje przedstawienie i uchwalenie proponowanych   

przez Komisję Statutową, powołaną uchwałą Nr 31/17 Zarządu Głównego SITP z dnia  

15 września 2017 roku, zmian w Statucie SITP, po ich wstępnym przyjęciu przez Zarząd 

Główny na posiedzeniu w dniu 25.01.2018 r. 
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§7 

1. W  Nadzwyczajnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na VIII 

Zebraniu Delegatów Oddziałów SITP, który obradował w dniach 25-26 listopada 2016 roku 

w Sękocinie.  

2. W obradach Nadzwyczajnego Zebrania  mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni 

na obrady Zebrania prezesi oddziałów, nie będący delegatami i inne osoby zaproszone 

przez Zarząd Główny SITP.  

3.  Prawo udziału w głosowaniu nad Statutem SITP posiadają wszyscy delegaci, o których 

mowa w ust. 1.  

 

III.  Porządek III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP 

 

§8 

1.  Obradami Nadzwyczajnego Zebrania kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą 

wybrani spośród delegatów Zebrania: 

a)   przewodniczący, 

b)   dwóch zastępców przewodniczącego, 

c)   dwaj sekretarze. 

2.  Członków Prezydium wybiera w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Zebranie. 

3. Do kompetencji przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania należy: 

a) prowadzenie obrad, 

b)  dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji, 

c)  zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników, 

d)  przyjmowanie  zgłoszeń   dyskutantów  i   udzielanie, ewentualnie odbieranie im głosu. 

 

§9 

Zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad. Prowadzi 

obrady w czasie nieobecności przewodniczącego na sali obrad, gdy przewodniczący zabiera 

głos w dyskusji w charakterze delegata oraz w przypadku wpłynięcia wniosku o wotum 

nieufności dla przewodniczącego na czas dyskusji i głosowania nad tym wnioskiem. Zastępca 

przewodniczącego prowadzący obrady posiada te same uprawnienia co przewodniczący. 

 

§10 

Do obowiązków sekretarzy należy zapisywanie przebiegu obrad i sporządzanie protokołu, 

który przedstawiają pozostałym członkom Prezydium do przyjęcia i podpisu w okresie jednego 

miesiąca od zakończenia Nadzwyczajnego Zebrania. 

 

IV. Tok obrad 

 

§11 

1. Dla ważności obrad Nadzwyczajnego Zebrania, zwołanego w celu zmiany Statutu SITP, 

niezbędna jest obecność na Zebraniu co najmniej połowy delegatów.  

2. Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania dotyczące zmiany Statutu SITP są prawomocne  

w obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów i zapadają większością 2/3 głosów. 
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§12 

1. Obrady Nadzwyczajnego Zebrania otwiera Prezes SITP lub w jego zastępstwie jeden  

z wiceprezesów i po przemówieniu powitalnym zarządza wybór Prezydium 

Nadzwyczajnego Zebrania. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje delegatom. 

 

§13 

1. Po dokonaniu wyboru Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania, wybrany przewodniczący 

poddaje dyskusji i głosowaniu proponowany przez Zarząd Główny SITP porządek obrad 

wraz ze zgłoszonymi poprawkami, po czym odczytuje ostatecznie ustalony porządek 

obrad. 

2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania powinien między innymi zawierać: 

a)  przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Zebrania 

b)  wybór komisji: 

-   mandatowej 

-   statutowej 

-   skrutacyjnej 

-   uchwał i wniosków 

c) przedstawienie proponowanych zmian w Statucie SITP i ich głosowanie 

d) podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu SITP ze zmianami. 

3. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania poddaje dyskusji 

i głosowaniu proponowany przez Zarząd Główny SITP regulamin obrad wraz ze 

zgłoszonymi poprawkami, po czym odczytuje uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zebrania  

w sprawie przyjęcia regulaminu obrad. 

4. Obliczenia głosów w głosowaniach w sprawie przyjęcia porządku obrad i regulaminu 

Zebrania dokonują sekretarze Nadzwyczajnego Zebrania. 

 

§14 

 Komisje wymienione w § 13 ust. 2 mają następujące prawa i obowiązki: 

      

KOMISJA MANDATOWA 

- określa ogólną liczbę uprawnionych delegatów 

- ustala liczbę obecnych delegatów 

- bada uprawnienia delegatów do pełnoprawnego uczestnictwa w Zebraniu 

- oblicza stosunek liczby obecnych delegatów do ogólnej liczby uprawnionych delegatów 

- orzeka o prawomocności Nadzwyczajnego Zebrania, zwołanego dla dokonania zmian 

w Statucie SITP. 

      

KOMISJA  STATUTOWA 

- przedstawia uzasadnienie zmiany Statutu SITP 

- przedstawia przygotowane i przedstawione delegatom propozycje zmian w Statucie SITP 

- proponuje poddanie pod głosowanie zmian w Statucie SITP stosownie do przyjętych 

zasad głosowania. 
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KOMISJA SKRUTACYJNA 

- sprawuje nadzór nad głosowaniami 

- oblicza głosy w głosowaniach.  

 

KOMISJA  UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

- opracowuje teksty uchwał 

- przedkłada Nadzwyczajnemu Zebraniu propozycje dotyczące poszczególnych 

wniosków w sprawie zmian w Statucie SITP. 

 

§15 

Poza tokiem obrad wymienionym w §§ 13 i 14 niniejszego regulaminu, w czasie obrad mogą 

być rozpatrywane wnioski formalne, zgłaszane przez delegatów. 

 

§16 

Prawo zabierania głosu w dyskusji przysługuje wszystkim uczestnikom Nadzwyczajnego 

Zebrania. 

 

§17 

Nad każdą sprawą wynikającą z porządku obrad oraz nad zgłoszonymi wnioskami 

dotyczącymi zakresu obrad, przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania otwiera dyskusję. 

Ponadto przewodniczący powinien udzielić głosu poza kolejnością delegatom zgłaszającym 

się do głosu w sprawach formalnych i nagłych. 

 

§18 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania powinien odmówić przyjęcia wniosku lub nowych 

propozycji zmian w Statucie SITP nie zgłoszonych na piśmie przez delegata lub oddział SITP 

przez niego reprezentowany w trakcie przedzjazdowej, powszechnej dyskusji nad projektem 

zmian w Statucie SITP. 

 

§19 

W razie przyjęcia wniosku o przystąpienie do głosowania bez dyskusji przerwaniu lub  

odroczeniu  dyskusji, nikt  głosu  nie  otrzymuje, lecz przystępuje się od razu do głosowania,   

względnie w przypadku odroczenia dyskusji do następnego punktu porządku obrad. 

 

§20 

Po zamknięciu dyskusji i odbytym głosowaniu nie można zabierać głosu w danej sprawie. 

 

§21 

W dyskusji nad wnioskiem formalnym przemawiać może tylko jeden mówca i jeden przeciw 

wnioskowi. Przemówienie w sprawie formalnej nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 

 

§22 

Przebieg obrad Nadzwyczajnego Zebrania powinien być nagrywany, celem pełnego 
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udokumentowania Zebrania i usprawnienia pracy sekretarzom Prezydium i Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

V. Wnioski 

 

§23 

1.  Do wniosków formalnych zaliczają się między innymi wnioski: 

a)  o przystąpienie do głosowania bez dyskusji lub przerwanie dyskusji 

b)  o zmianę porządku obrad 

c)  w sprawie prowadzenia obrad 

d)  o wotum nieufności dla przewodniczącego 

g)  w sprawie nagłej. 

2. Wniosek może być cofnięty przez wnioskodawcę, jednak tylko przed przystąpieniem do 

głosowania. Każdy z uczestników Zebrania ma prawo podtrzymania wniosku cofniętego 

przez wnioskodawcę. 

§24 

Na żądanie przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania wniosek powinien być zgłoszony 

na piśmie. 

§25 

Wnioski w sprawie prowadzenia obrad mogą dotyczyć tylko spraw nieunormowanych 

niniejszym regulaminem lub w przypadku pominięcia przez przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Zebrania przepisów regulaminu. 

 

§26 

W przypadku przegłosowania wniosku o wotum nieufności dla przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Zebrania, przewodniczący oddaje przewodnictwo jednemu ze swoich 

zastępców. Jeżeli zastępcy przewodniczącego solidaryzują się z przewodniczącym i składają 

rezygnację, przewodnictwo obejmuje Prezes SITP lub jeden z wiceprezesów SITP. 

 

VI. Głosowanie 

 

§27 

1. Wszystkie głosowania w czasie Nadzwyczajnego Zebrania są jawne.  

2. Delegatom przysługuje prawo głosu indywidualnego. 

3. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki z mandatem. 

4. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” podczas głosowania, decyduje głos 

przewodniczącego Nadzwyczajnego Zebrania. 

5. Po wyczerpaniu dyskusji względnie przyjęciu wniosku o zamknięcie dyskusji, 

przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania zamyka dyskusję i zarządza głosowanie. 

6. Od chwili przystąpienia do głosowania nikomu nie wolno zabierać głosu. 

 

§28 

Wszystkie głosowania poza wymienionymi w § 7 ust 3 wymagają zwykłej większości głosów. 

Głosowania dotyczące zmian w Statucie SITP wymagają 2/3 głosów przy obecności w trakcie 
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głosowania co najmniej 50% z ogólnej liczby delegatów SITP uprawnionych do głosowania. 

 

§29 

1. Po przedstawieniu proponowanych zmian w Statucie SITP, przewodniczący Komisji 

Statutowej może zgłosić wniosek przewodniczącemu Nadzwyczajnego Zebrania o: 

- głosowanie en bloc na cały projekt zmian w Statucie, 

- głosowanie na poszczególne zmienione paragrafy Statutu, 

- głosowanie na poszczególne kontrowersyjne zapisy w Statucie. 

2. W przypadku nie przegłosowania zmian w Statutcie SITP en bloc, na wniosek 

przewodniczącego Komisji Statutowej przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania 

zarządza głosowanie na szczeblu niższym, według hierarchii jak w ust. 1. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

 

§30 

Zakończenie głosowań nad zmianami w Statucie SITP wymaga podjęcia uchwały przez  

III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu 

ze zmianami, jako obowiązującego w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

 

§31 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz po przyjęciu  

uchwał i wniosków przewodniczący Nadzwyczajnego Zebrania oddaje głos Prezesowi SITP, 

który zamyka obrady Nadzwyczajnego Zebrania. 

 

§32 

1. Protokół III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP podpisują wszyscy 

członkowie  Prezydium Zebrania oraz Prezes SITP. 

2. Protokół powinien być sporządzony w ciągu jednego miesiąca po terminie Zebrania  

i wyłożony do wglądu w biurze Zarządu Głównego SITP w ciągu następnego miesiąca dla 

delegatów i zaproszonych gości Zebrania. 

3. Ewentualne uwagi w stosunku do brzmienia protokołu, osoby wymienione w ust. 2 mogą 

składać na piśmie do Sekretarza Generalnego SITP. 

4. Wszelkie uwagi zgłoszone pisemnie stanowią aneks do protokołu Nadzwyczajnego 

Zebrania. 

 

Regulamin został uchwalony przez III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP  

w dniu 15 marca 2018 r. uchwałą nr 1. 

 

                        Sekretarze                                                   Przewodniczący  

       Zebrania Delegatów Oddziałów                     Zebrania Delegatów Oddziałów  

 


