
 

 

P R O J E K T 

 

 

Regulamin obrad XVI Krajowego Zjazdu Delegatów 

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

  

 

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich biorą udział: 

a) z prawem głosu decydującego: delegaci oddziałów i członkowie honorowi 

Stowarzyszenia, 

b) z głosem doradczym: członkowie ustępujących władz nie będący delegatami oraz 

zaproszeni goście. 

2. Do nowych władz mogą być wybierane osoby spośród delegatów i członków 

honorowych. 

3. Wyborów do władz dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

głosów. 

4. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 65 ust. 1 

Statutu, a w głosowaniu jawnym, przy okazaniu mandatu delegata. W przypadku równej 

liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zjazdu. 

5. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszenia na kartce z 

podaniem imienia i nazwiska oraz reprezentowanego środowiska. 

6. Wprowadza się zasadę, że każdy dyskutant ma prawo do 5 minut przy pierwszym 

zabraniu głosu, przy wystąpieniu po raz drugi lub kolejny przysługuje mu limit 3 minut. 

Przewodniczący Zjazdu może wprowadzić w miarę potrzeb dalsze ograniczenie czasu 

wystąpienia. 

7. Przewodniczący Zjazdu może odebrać głos wypowiadającemu się w dyskusji o ile 

wypowiedź nie dotyczy merytorycznego tematu lub, gdy przysługujący wymiar czasu 

został przekroczony. 

8. Przewodniczącemu Zjazdu przysługuje prawo zamknięcia dyskusji z tym, że dalsze 

wypowiedzi mogą być zgłaszane na piśmie do Prezydium Zjazdu i zostaną 

uwzględnione w protokole obrad Zjazdu. 

9. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością jedynie w sprawach formalnych 

oraz porządkowych. 

10. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku 

obrad i ich przebiegu. 

11. Do spraw formalnych zalicza się wnioski o: 



a) zmianę porządku dziennego, 

b) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji, 

c) zmianę w sposobie prowadzenia głosowania, 

d) ograniczenie czasu wystąpień mówców, 

e) zamknięcie listy mówców, 

f) przekazanie spraw odpowiedniej komisji lub zespołowi, 

g) zarządzenie przerwy w obradach, 

h) o kolejności i sposobie uchwalenia wniosków. 

12. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 

jednego wniosku przeciwnego. 

13. Organami Krajowego Zjazdu Delegatów są: 

a) Przewodniczący, 

b) Prezydium, 

c) Komisja Mandatowa, 

d) Komisja Wyborcza,     

e) Komisja Skrutacyjna,   

f) Komisja Uchwał i Wniosków. 

14. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Prezydium Zjazdu zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie 

zasadami obradowania. 

15. Propozycje zmian w statucie mogą być wnoszone tylko w formie pisemnej.   

 

 

W imieniu Zarządu Głównego  

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 

 

Prezes  Kazimierz Jaroszek 

 


