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PROCEDURY KOMISJI 

XXVII ZJAZD MIĘDZYNARODOWY 

MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW USŁUG 

 

1. Posiedzenia komisji odbywają się on-line w sposób umożliwiający delegatom i 

ich zastępcom przyłączenie się, słuchanie i zabieranie głosu w uporządkowany sposób. 

Instrukcje dotyczące udziału w posiedzeniach komisji on-line zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Zjazdu SEIU. Przewodniczący Komisji wyznaczy członka lub zespół 

odpowiedzialny za protokołowanie obrad. 

 

2. Kiedy delegaci lub zastępcy delegatów zwracają się do Komisji, członkowie 

Komisji mogą zadawać pytania, aby upewnić się, że rozumieją wyrażane opinie, lub mogą 

odpowiadać na pytania, jeśli delegat zwraca się o wyjaśnienia. Członkowie komisji nie powinni 

wyrażać swoich opinii ani wchodzić w spory z prelegentami. 

 

3. Przewodniczący Komisji prowadzi obrady i umożliwia debatę. Przewodniczący 

może zwrócić się do innego członka Komisji o przejęcie funkcji przewodniczącego w 

dowolnym momencie posiedzenia. 

 

4. Komisja działa nieformalnie, ale oficjalne działania Komisji w sprawach takich 

jak podjęcie lub zatwierdzenie uchwał, zmian Statutu, sprzeciwy i odwołania wymagają 

wniosku popartego przez drugiego członka i większości głosów. Każdemu członkowi Komisji 

przysługuje jeden głos. 

 

5. W sprawach proceduralnych lub wszelkich innych sprawach 

rozpatrywanych przez Komisję głosować mogą wyłącznie jej członkowie. 

 

6. Do Komisji mogą zwracać się wyłącznie delegaci lub ich zastępcy. 

 

7. Jeden delegat z Lokalnego Związku, który prawidłowo przedłoży uchwałę lub 

poprawkę do Statutu i Regulaminu, może zwrócić się do odpowiedniej Komisji z wnioskiem o 

poparcie z maksymalnie trzyminutowym (3) przemówieniem.  Każda Komisja może również 

ustanowić procedury komentowania przez innych delegatów lub zastępców delegatów w innych 

istotnych kwestiach, z ograniczeniem do dwóch (2) minut na każde wystąpienie. 

Przewodniczący kieruje się celem wysłuchania wszystkich związków lokalnych w danej sprawie 

przed oddaniem głosu dodatkowym mówcom. Komitety mogą postanowić o zaplanowaniu 

posiedzeń, na których delegaci będą mogli zabierać głos. Przewodniczący może zmienić długość 

i liczbę wystąpień w zależności od liczby spraw, które mają zostać przedłożone Komisji i/lub 

liczby delegatów lub zastępców delegatów, którzy chcą przemawiać do Komisji. 

 

8. Komisja może zaplanować więcej niż jedno posiedzenie. Na posiedzeniach 

Komisji obowiązuje następująca kolejność: 

 

• Przedstawienie członków Komisji 

• Przegląd porządku obrad 



Zatwierdzone przez Zarząd 

Międzynarodowy dnia 10 

lipca 2020 r. 

 

• Debata nad Uchwałami, Poprawkami, Sprzeciwami lub Odwołaniami 

 

9. Przewodniczący może zwołać Komisję na sesji wykonawczej w celu 

omówienia i oceny propozycji i opinii wyrażonych przez delegatów i zastępców delegatów, 

głosowania nad ich przedłożeniem wobec Zjazdu oraz rozpatrzenia spraw administracyjnych 

lub innych spraw Komisji. 

 

10. Nieautoryzowane rejestrowanie obrazu lub dźwięku na posiedzeniach Komisji jest 

zabronione. 

 

11. Właściwe Komisje przygotowują odpowiednie uchwały lub poprawki w celu 

wprowadzenia w życie skierowanych do nich zaleceń i mogą przedłożyć Zjazdowi, wraz z 

własnymi zaleceniami Komisji co do odpowiednich działań, te oraz wszelkie inne skierowane do 

nich uchwały lub poprawki. Komisja może (1) zadecydować o przedłożeniu tylko jednej z kilku 

uchwał lub poprawek na ten sam temat, (2) połączyć w jedną uchwałę całość lub fragmenty 

kilku uchwał lub poprawek na ten sam temat i zgłosić połączoną uchwałę jako tekst oryginalny, 

po uwzględnieniu pierwotnych uchwał i poprawek, (3) zdecydować o niezgłaszaniu 

proponowanej uchwały lub poprawki lub (4) przekazać sprawę Zarządowi Międzynarodowemu 

do odpowiedniego rozpatrzenia. Nie będą przedstawiane sprawozdania mniejszości. 

 

[UWAGA: Zgodnie z Rozdziałem IV, § 14 Statutu i Regulaminu SEIU, wszystkie Uchwały 

muszą być składane przez Związek Lokalny pisemnie co najmniej 30 dni przed Zjazdem, a 

w przypadku niezgłoszenia ich w tym terminie nie będą rozpatrywane przez Zjazd, o ile nie 

zostaną jednogłośnie dopuszczone przez obecnych na nim delegatów. Przedkładanie uchwał 

przez Zarząd Międzynarodowy w dowolnym momencie trwania Zjazdu nie wymaga 

jednomyślnej zgody delegatów.” Zgodnie z Rozdziałem XXIV Statutu i Regulaminu SEIU 

Podczas obrad Zjazdu można zgłaszać zmiany w taki sam sposób, jaki został określony w 

niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedkładania uchwał Zjazdu.“ 
 

12. Komisje mogą zgłosić kilka uchwał lub poprawek do Statutu łącznie w jednym 

wniosku celem ich rozpatrzenia i głosowania. 


