
Regulamin obrad 

       Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia 

Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Najwyższą władzą SITR jest Krajowy Zjazd Delegatów. 

2. Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w dniu 29.06.2015 r. jest zjazdem nadzwyczajnym. 

3. Tok obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów określa niniejszy regulamin. 

Zjazdu i porządek obrad proponowany przez Zarząd Główny, a przyjęty przez Zjazd. 

§ 2. 

1. W krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział (§22 ust. 3 i §25 ust. 4 statutu) z prawem 

wyborczym czynnym i biernym oraz głosem stanowiącym: 

- delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Krajowym Zjeździe Delegatów zgodnie z uchwałą 

Zarządu Głównego nr 7/2013  

- członkowie władz SITR, jeśli nie są delegatami 

2. Z głosem doradczym: 

- prezesi honorowi i członkowie honorowi, 

- przedstawiciele członków wspierających SITR, 

- władze Federacji SNT NOT, 

- zaproszeni goście. 

3. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków delegata na Nadzwyczajnym Krajowym 

Zjeździe Delegatów, zamiast delegata funkcje jego obejmuje zastępca delegata posiadający 

imienne upoważnienie Zarządu Oddziału. 

§ 3. 

Do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów, z prawem wyborczym 

czynnym i biernym, upoważnia otrzymany imienny mandat. 

§ 4. 

1.Uczestnictwo w zjeździe stwierdza się podpisem na liście obecności.  

2. Na podstawie listy obecności i liczby delegatów na Zjazd, przewodniczący obrad 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów potwierdza frekwencję i ogłasza Zjazd 

zdolny do podejmowania prawomocnych uchwał. 

§ 5. 

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów został zwołany w celu dokonania zmian  

w statucie Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa. 

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów 

większością głosów 2/3 delegatów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby 

delegatów uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział II 

Obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów 

§ 6. 



Delegaci wybierają spośród siebie, w głosowaniu jawnym, przewodniczącego obrad 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz sekretarza, który sporządza protokół z 

przebiegu Zjazdu. Sekretarz wpisuje do protokołu wszystkie czynności i decyzje jakie podjął 

Zjazd.  

§ 7. 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje obradami zjazdu i 

udziela głosu w sprawach, które są w porządku obrad oraz w celu zgłoszenia wniosku 

formalnego, złożenia osobistego oświadczenia lub sprostowania błędnie albo nieściśle ujętej 

wypowiedzi mówcy. 

§ 8. 

1.Uchwały w sprawie zmiany statutu zapadają większością głosów 2/3 delegatów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania. 

2. Głosowania prowadzi, głosy liczy i ogłasza wyniki głosowania przewodniczący obrad 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów. 

§ 9. 

Przewodniczący może udzielić głosu w celu przedstawienia formalnego wniosku w sprawach: 

- przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia obrad, 

- zamknięcia listy mówców, 

- zamknięcia dyskusji, 

- zamknięcia porządku obrad, 

- ograniczenia czasu przemówienia, 

- przeliczenia głosów. 

§ 10. 

Przewodniczący ma prawo ograniczyć czas wystąpienia w dyskusji, jeśli mówca porusza 

sprawy nie związane z tematem obrad lub jeśli uzna to za celowe dla sprawnego prowadzenia 

Zjazdu. 

§ 11. 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów 

ogłasza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili zabierać głos można tylko w celu złożenia 

wyjaśnień lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania, jedynie 

przed wezwaniem delegatów do głosowania. Głowania w sprawie zmian statutu odbywają się 

jawnie.   

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Delegatów ogłasza zamknięcie obrad Zjazdu. 

§ 13. 

Ze zjazdu sporządza się protokół, który jest urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad. 

Protokół podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Delegatów. Do protokołu mogą być dołączone dokumenty w formie oznaczonych 

załączników, które podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz. 



 

§ 14. 

Nieprzewidziane w niniejszym regulaminie sprawy i okoliczności dotyczące toku obrad  

i głosowania rozstrzyga przewodniczący Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów po 

konsultacji z sekretarzem Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów na podstawie 

ogólnie przyjętych zasad obradowania. 

 

 

 


