REGULAMIN OBRAD
III KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP
1. III Kongres zwyczajny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych obraduje i podejmuje decyzje na podstawie postanowień § 18 ust. 3 oraz § 21 Statutu Federacji oraz
niniejszego Regulaminu.
2. Na Kongresie członków Federacji reprezentują:
1) z głosem decydującym - delegaci Kongresu (pełnomocni przedstawiciele członków
zwyczajnych Federacji, w liczbie określonej uchwałą Zarządu Federacji);
2) z głosem doradczym:
a) członkowie władz ustępujących Federacji, jeżeli nie są delegatami,
b) przedstawiciele członków wspierających w liczbie określonej uchwałą Zarządu
Federacji;
c) osoby zaproszone przez Zarząd Federacji.
2. Prawomocność obrad Kongresu stwierdza Komisja Mandatowa na podstawie podpisów
delegatów na liście obecności. Delegaci nie uczestniczący w obradach Kongresu zobowiązani są uzasadnić swoją nieobecność wobec Komisji Mandatowej (usprawiedliwiony, nieusprawiedliwiony).
3. Obrady są prawomocne, jeżeli w nim uczestniczą delegaci wyłonieni z co najmniej 2/3
członków zwyczajnych Federacji.
4. Obradami Kongresu kieruje wybrane w głosowaniu jawnym Prezydium Kongresu, składające się z: przewodniczącego Kongresu, wiceprzewodniczącego Kongresu oraz sekretarza Kongresu.

5. Na wniosek Przewodniczącego Kongres powołuje protokolantów Kongresu.
6. Przewodniczący Kongresu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1)

czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Kongresu oraz porządku na Sali Obrad,

2) kieruje przebiegiem Kongresu zgodnie z Porządkiem Obrad Kongresu,
3) zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.
4) dba o należyty poziom i rzeczowość dyskusji.
7. Kongres wybiera w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów komisje:
1) mandatową; (2 osoby), sprawdza listy obecności i ustala aktualną liczbę obecnych
delegatów, sporządza protokół o prawomocności obrad,
2) regulaminową (3 osoby):
a) rozstrzyga odwołania od decyzji Prezydium Kongresu,
b) dokonuje wykładni przepisów Statutu Federacji i Regulaminu Kongresu,
c) sporządza protokół po zakończeniu obrad Kongresu,
3) wyborczą; (3 osoby), której zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do
władz Federacji oraz przedstawienie Kongresowi proponowanych kandydatów,
4) uchwał i wniosków (3 osoby), której zadaniem jest zbieranie wniosków i przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk, apeli Kongresu,
5) skrutacyjną (3 osoby), której zadaniem jest nadzór nad przeprowadzeniem wyborów
do władz Federacji.
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8. Zgłoszenia do udziału w dyskusji składa się do Prezydium Kongresu, które ustala kolejność wystąpień. Czas wystąpień jest ograniczony do 5 minut. Poza kolejnością mogą
być zgłoszone wnioski w sprawach formalnych, czas tych wystąpień do 3 minut. Również poza kolejnością mogą występować przedstawiciele reprezentujący instytucje
(osoby zaproszone) według ustaleń Prezydium Kongresu. Wystąpienia nie wygłoszone
w toku dyskusji mogą być złożone do protokołu obrad Kongresowych.
9. Decydujący głos przysługuje delegatom uczestniczącym w Kongresie. Pozostali
uczestnicy występują z głosem doradczym.
10. Wnioski wymagające przegłosowania rozstrzygane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
11. Wyborów władz naczelnych Federacji dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że
Kongres postanowi inaczej. Decyzję w sprawie sposobu wyborów Kongres podejmuje
w formie uchwały.
12. Kandydatów do władz naczelnych Federacji zgłaszają delegaci. Kandydatów zgłasza
się bezpośrednio do Komisji Wyborczej do chwili zamknięcia listy kandydatów.
13. Do naczelnych władz Federacji (Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej) mogą kandydować zgodnie z § 21 pkt 6 tylko delegaci
14. Każdy kandydat do władz naczelnych Federacji wyraża zgodę na kandydowanie.
15. Wybranym do władz naczelnych jest kandydat, który mieści się w limicie ustalonym
przez Kongres oraz uzyskał ponad 50% głosów delegatów uczestniczących w głosowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 16 i 17.
16. W razie uzyskania 50 % głosów przez większą liczbę kandydatów ponad limit miejsc
mandatowych ustalony przez Kongres, o wyborze decyduje liczba uzyskanych głosów.
17. Jeżeli na ostatnim miejscu decydującym o wyborze (miejscu mandatowym) znajduje
się więcej osób z równą liczbą głosów przekraczających zarazem wymagany limit głosów (ponad 50 % głosów ważnych), a liczba tych osób jest większa niż wolnych miejsc
mandatowych, wówczas przeprowadza się dodatkowe głosowanie, w którym uczestniczą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest wolnych miejsc mandatowych.
18. Kongres uchwałą określa liczbę oraz tryb wyboru:
1) członków Zarządu Federacji,
2) członków Komisji Rewizyjnej,
19. W razie podjęcia przez Kongres uchwały o wyborze władz Federacji w głosowaniu
tajnym głosowanie odbywa się w sposób następujący:
1) głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania sporządzonych przez
Komisję Wyborczą. Do każdego organu sporządza się odrębną kartę.
2) kandydatów na liście umieszcza się w porządku alfabetycznym,
3) głosem ważnym jest karta, na której pozostała ustalona przez Kongres lub mniejsza liczba kandydatów.
4) głosowanie odbywa się poprzez przekreślenie nazwiska i imienia kandydata,
5) stosowanie innych sposobów oznaczania skutkuje nieważnością głosu.
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6) Komisja Skrutacyjna wręcza delegatom listy do głosowania na podstawie listy
obecności.
7) delegat oddaje głos do urny po wywołaniu go przez Komisję Skrutacyjną.
8) po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, z którym
zapoznaje Kongres.
20. W razie podjęcia przez Kongres uchwały o wyborze władz Federacji w głosowaniu
jawnym wybory odbywają się w sposób następujący
1) Kandydatów do poszczególnych organów władz zgłaszają przedstawiciele członków zwyczajnych Federacji,
2) Komisja Wyborcza sporządza listy kandydatów do poszczególnych organów Federacji,
3) Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki
4) Wybory odbywają się:
Wariant 1 – na wszystkich kandydatów jednocześnie, jeżeli ich liczba jest zgodna
z limitem określonym przez Kongres,
Wariant 2 – indywidualnie na każdego kandydata, w tym przypadku postanowienia pkt 15 i 17 stosuje się odpowiednio.
21. Pierwsze organizacyjne posiedzenia nowo wybranych Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej odbywają się po ogłoszeniu wyników wyborów. Posiedzeniom tym przewodniczą odpowiednio: ustępujący Prezydent Federacji, oraz ustępujący Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej. Nowo wybrani członkowie władz naczelnych składają pisemne
oświadczenia wymagane przez prawo.
22. Po zakończeniu posiedzeń nowo wybrany Prezydent Federacji oraz nowo wybrany
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informują Kongres o wyborze osób funkcyjnych w
Zarządzie Federacji oraz Komisji Rewizyjnej.
23. Wnioski i propozycje do projektu uchwały programowej i innych uchwał Kongresu delegaci mogą zgłaszać bezpośrednio do Komisji Uchwał i Wniosków przez cały czas jej
pracy.
24. Kongres podejmuje uchwały:
1) zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu z ustaleniem „za” i „przeciw” oraz
„wstrzymujących się”.
2) zmiana Statutu zgodnie z § 30 wymaga 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do glosowania.
25. Wszelkie informacje dotyczące ustaleń organizacyjnych wynikających z obrad Kongresu ogłasza Prezydium Kongresu.
26. Ostateczną treść uchwał oraz wynik wyborów do władz naczelnych ogłaszają przewodniczący poszczególnych Komisji powołanych przez Kongres.
27. Zwolnienie delegata uczestniczącego w obradach Kongresu z części obrad może nastąpić w uzasadnionych przypadkach wyłącznie przez Prezydium Kongresu.
Soczewka 20 kwietnia 2018 r.
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