Załącznik nr 1
(Projekt)
REGULAMIN
obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
w dniu 11 LIPCA 2015 r. Kaliszu

1. Zadaniem okręgowego zjazdu delegatów PZŁ jest:
a) rozpatrzenie sprawozdania okręgowej rady łowieckiej za okres kadencji,
b) podjęcie uchwały w sprawie działalności okręgowej organizacji w
najbliższej kadencji,
c) wybór okręgowej rady łowieckiej, delegatów na krajowy zjazd delegatów
w tym przedstawiciela do NRŁ oraz jego zastępcy, a także dwóch członków
wojewódzkiego sejmiku łowieckiego.
2. W Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ uczestniczą:
a) z głosem decydującym - delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ.
Osobom tym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze,
b) z głosem doradczym
Członkowie honorowi Zrzeszenia, zaproszeni goście oraz członkowie
ustępującej okręgowej rady łowieckiej, zarządu okręgowego, okręgowego
sądu łowieckiego, okręgowej komisji rewizyjnej oraz zespół okręgowego
rzecznika dyscyplinarnego - o ile nie są delegatami.
3. Inne niż wymienione w punkcie 2 osoby mogą być obecne na sali obrad za
zgodą organizatora Zjazdu.
4. Obowiązkiem każdego delegata jest stała obecność na sali przez cały czas
trwania obrad Zjazdu.
5. Zjazd otwiera prezes ustępującej okręgowej rady łowieckiej, stwierdza
kworum i poddaje pod głosowanie proponowany porządek i regulamin obrad.
6. Po przyjęciu porządku obrad i regulaminu obrad przyjmuje kandydatury
i po uzyskaniu zgody kandydatów zarządza głosowanie (jawne spośród
nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki wymienione
w pkt. 2 lit. a) na przewodniczącego, 2-ch zastępców i sekretarza tworzących
prezydium zjazdu.
7. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu.
8. Przewodniczący zjazdu powołuje protokólantów w liczbie 3 osób.
Protokólanci nie muszą być delegatami na zjazd.
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9. Do obowiązków Przewodniczącego Zjazdu lub innego członka prezydium
prowadzącego obrady należy:
a) prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem i niniejszym
regulaminem,
b) kierowanie dyskusją i utrzymywanie dyscypliny oraz powagi obrad,
c) poddawanie pod głosowanie wniosków,
d) prezentacja i przyjmowanie od kandydatów (pkt.1 lit. c) zgody na wybór,
e) ogłaszanie wyników wyborów na podstawie protokołów komisji
skrutacyjnej,
f) zarządzanie przerw w obradach.
10. Przewodniczący Zjazdu lub kierujący jego obradami upoważniony jest do
odbierania głosu osobie występującej w dyskusji w następujących przypadkach:
a) przekroczenia ustalonego niniejszym regulaminem limitu czasu dla
zabierających głos,
b) wypowiedzi nie związanej z przedmiotem obrad Zjazdu (wykraczającej
poza uchwalony porządek obrad),
c) wykorzystania trybuny zjazdowej dla celów osobistych,
d) wypowiedzi uwłaczających powadze Zjazdu lub godności członka PZŁ.
11. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zjazd wybiera:
a) Komisję Mandatową w składzie 3 osób, która po dokonaniu właściwych
czynności przedkłada wniosek o stwierdzenie przez Zjazd prawomocności
obrad. Komisja winna stwierdzić ważność poszczególnych mandatów
(rozpatrzyć wszystkie ewentualne wnioski w zakresie prawidłowości
wyborów dokonanych przez walne zgromadzenia kół łowieckich), właściwą
ilość delegatów z poszczególnego koła, ilość obecnych podczas obrad na
ogólną ilość delegatów. W przypadku stwierdzenia przez Komisję rażącego
naruszenia stosownych przepisów Statutu PZŁ bądź koła łowieckiego dot.
procedury wyłonienia delegatów na zjazd, a naruszenie to miało lub mogło
mieć wpływ na wybór danego delegata, komisja władna jest stwierdzić
nieważność mandatu;
b) Komisję Skrutacyjną w składzie 5 osób, której zadaniem jest - po uzyskaniu
wyników głosowania do sporządzenia protokołu z przeprowadzonych
czynności prowadzącemu obrady;
c) Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 5 osób, która na podstawie
dyskusji przygotowuje projekt uchwały zjazdowej a następnie przedstawia
go zjazdowi;
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d) Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest ułożenie listy
(w kolejności alfabetycznej), zgłoszonych z sali kandydatur:
- do Okręgowej Rady Łowieckiej,
- na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
- na członka Naczelnej Rady Łowieckiej (spośród delegatów na Zjazd
Krajowy),
- na zastępcę członka NRŁ (spośród delegatów na Zjazd Krajowy),
oraz sporządzenie protokół z tych czynności Komisja przekazuje
przewodniczącemu obrad.
12. W skład poszczególnych komisji zjazdowych mogą być wybrane wyłącznie
osoby wymienione w pkt. 2 lit. a regulaminu.
13. Do udziału w dyskusji mogą być dopuszczone wyłącznie osoby wymienione
w pkt. 2 lit. a i b, oraz zaproszeni goście - których imienną listę posiada
Przewodniczący Zjazdu.
14. Zgłoszenie do dyskusji następuje poprzez złożenie do Prezydium Zjazdu kartki
z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą reprezentowanego koła.
Zasada ta nie dotyczy osób wymienionych w pkt. 2 lit. b.
15. O kolejności występowania w dyskusji decyduje moment zgłoszenia do
prezydium. Zasada ta nie dotyczy osób wymienionych w pkt. 2 lit. b.
16. W trakcie czynności komisji wyborczej lub skrutacyjnej prowadzący obrady
może zarządzić kontynuowanie dyskusji.
Zabierający głos - wygłasza go z mównicy.
17. Czas na wypowiedzi w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut.
Ograniczenie to nie dotyczy gości Zjazdu.
18. Wszelkie wnioski, w tym w zakresie składania kandydatur (pkt 1 lit.c
regulaminu), należy zgłaszać zgodnie z pkt 14. Wnioski powodujące skutki
finansowe powinny być zgłoszone na piśmie wraz z podaniem źródła
pokrycia kosztów ich realizacji.
19. Występujący w dyskusji może zabrać głos tylko jeden raz.
Nie dotyczy to odpowiedzi na pytania.
20. Zgłaszanie kandydatów, ustalanie list oraz wybory odbywają się
z zachowaniem zasad demokracji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
21. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na piśmie.
22. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby delegatów.
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Za wybranych do okręgowej rady łowieckiej oraz delegatów na zjazd krajowy

uważa się kolegów, którzy otrzymali kolejną najwyższą liczbę głosów.
23.Głosowania w trakcie obrad odbywają się jawnie poprzez podniesienie mandatu
Delegata z wyłączeniem wyborów do okręgowej rady łowieckiej, delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów, w tym członka Naczelnej Rady Łowieckiej i jego
Zastępcy, gdzie obowiązuje głosowanie tajne.
24. Do obsługi Zjazdu powołuje się Sekretariat Zjazdu w składzie:
1. Anna Kupczyk
2. Marek Ratajczyk
3. Paweł Kaczmarek

