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REGULAMIN STAŁY XXVII MIĘDZYNARODOWEGO ZJAZDU 

MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW USŁUG 

8 sierpnia 2020 r. (online) 

 
Regulamin Specjalny Zjazdu 2020: Ze względu na obawy dotyczące zdrowia 

publicznego związane z koronawirusem, XXVII Międzynarodowy Zjazd SEIU (zwany 

dalej „Zjazdem“) odbywa się online poprzez elektroniczne połączenie delegatów. 

Niniejszy Regulamin Specjalny obowiązuje dla Zjazdu online 2020.1 

 

Zasada 1. Program Konwencji jest porządkiem obrad. W razie potrzeby 

przewodniczący może jednak wprowadzić zmiany. 

 

Zasada 2. Zjazd zbierze się o godz. 13:00 EDT dnia 8 sierpnia 2020 r. i zostanie 

zakończony około godz. 17:00 EDT dnia 8 sierpnia 2020 r. Jeżeli do ww. godziny nie 

zostaną zakończone wybory, Zjazd zostanie przedłużony i będzie trwał do czasu 

zakończenia głosowania elektronicznego na wszystkie stanowiska. 

 

Zasada 3. Zjazd odbywa się online, z wykorzystaniem platformy internetowej 

stworzonej przez autoryzowanego dostawcę Związku Międzynarodowego. 

 

Zasada 4. Udział w Zjeździe będzie ograniczony do Delegatów, Delegatów 

Gości, Zastępców Delegatów, upoważnionych gości i pracowników Związku 

Międzynarodowego, posiadających dane uwierzytelniające URL dostarczone przez 

zatwierdzonego dostawcę Związku Międzynarodowego. 

Prawo do zabrania głosu w obradach Zjazdu przez Internet przysługuje wyłącznie 

Delegatom i Delegatom Gościom posiadającym uwierzytelnienie URL, a także 

zaproszonym gościom Zjazdu. Zastępcy delegatów i goście, którzy zostaną prawidłowo 

zarejestrowani za pośrednictwem autoryzowanego dostawcy i inni upoważnieni 

pracownicy międzynarodowi mogą uczestniczyć w Zjeździe wyłącznie w charakterze 

obserwatorów i słuchaczy. 

 

Zasada 5. Wszelkie sprawozdania ze Zjazdu oraz inne zawiadomienia, które 

zgodnie z niniejszymi zasadami lub obowiązującymi dokumentami wymagają „formy 

pisemnej”, zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Zjazdu. 

 
Zasada 6. We wszystkich stosownych przypadkach podczas obrad Zjazdu 

obowiązują Zasady zawarte w aktualnym wydaniu Robert’s Rules of Order Newly Revised 
(11th Edition) „Nowe Wydanie Reguł Porządkowych Roberta (Wydanie 11)“, 

 
 

1 Niniejszy Regulamin traci moc z chwilą zamknięcia obrad Zjazdu Międzynarodowego 2020. 

Zgodnie z Rozdziałem IV, § 16 Statutu i Regulaminu SEIU, do momentu przyjęcia przez 

obradujący Zjazd nowego regulaminu, na każdym kolejnym Zjeździe obowiązuje regulamin i 

porządek obrad stosowany na Zjeździe SEIU 2016. 
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o ile nie są one sprzeczne ze Statutem SEIU, jego Regulaminem i niniejszym 

Regulaminem Stałym. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między różnymi 

wersjami językowymi, treść uchwał SEIU i zmian Statutu będzie stosowana w języku 

angielskim. 

 

Zasada 7. Biorąc pod uwagę szczególne wyzwania związane z prowadzeniem 

Konwencji online, przewodniczący jest upoważniony do orzekania w kwestiach 

dotyczących sposobu postępowania w trybie online, z uwzględnieniem postanowień 

Statutu i Regulaminu SEIU, niniejszego Specjalnego Regulaminu Stałego oraz Robert’s 

Rules of Order Newly Revised (11th Edition) „Nowe Wydanie Reguł Porządkowych 

Roberta (Wydanie 11)“. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący konsultuje się 

z parlamentarzystą w celu ustalenia odpowiedniego rozwiązania. 

 

Zasada 8. Delegaci i Delegaci Goście będą „wyciszeni“ do momentu udzielenia 

głosu. Po udzieleniu mu głosu, Delegat lub Delegat Gości dołoży wszelkich starań, aby 

wyeliminować hałas otoczenia i być wyraźnie słyszanym. 

 

MANDATY 

 

Zasada 9. Komisja Mandatowa, w porozumieniu z autoryzowanym dostawcą, 

zgłosi online raport zawierający liczbę Delegatów, Delegatów Gości i Zastępców 

Delegatów zarejestrowanych jako uczestników z odpowiednim mandatem, oraz 

całkowitą liczbę uprawnionych głosów. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku 

do poprzedniego raportu, Komisja Mandatowa sporządzi raport uzupełniający przed 

rozpoczęciem głosowania elektronicznego na członków władz. 

 

Zasada 10. 

a. Tylko upoważnieni Delegaci, którzy otrzymają dane uwierzytelniające 

URL, będą mieli dostęp do sali Zjazdu online w celu przemawiania i 

głosowania. 

b. Upoważnieni Delegaci Goście, którzy otrzymają dane uwierzytelniające 

URL, będą mieli dostęp do sali Zjazdu online w celu przemawiania, ale 

bez możliwości składania wniosków i głosowania. Delegaci Goście mogą 

mianować członków na stanowiska członków organów Związku 

Międzynarodowego oraz Rady Audytorów. 

c. Tylko upoważnieni Zastępcy Delegatów, zaakceptowani goście i 

pracownicy, którzy otrzymają dane uwierzytelniające URL, będą mieli 

dostęp do sali konferencyjnej online w charakterze obserwatorów i 

słuchaczy. 

 

Zasada 11. Członkowie Zarządu Międzynarodowego, którzy nie są Delegatami 

na Zjazd, są „Delegatami Gośćmi”. 
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Zasada 12. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa elektronicznego Zjazdu 

zabronione jest przekazywanie przez Delegatów swoich danych uwierzytelniających 

Zastępcom Delegatów po otrzymaniu adresu URL od zatwierdzonego dostawcy. 

 

UCHWAŁY I POPRAWKI 

 

Zasada 13. Komisja Statutowa składa raporty w zakresie poprawek do Statutu i 

Regulaminu. Przewodniczący Związku Międzynarodowego może powoływać inne 

komisje dotyczące zakresu uchwał i innych tematów. 

 

Zasada 14. Jeden delegat z Lokalnego Związku, który prawidłowo przedłoży 

uchwałę lub poprawkę do Statutu i Regulaminu SEIU, może zwrócić się do 

odpowiedniej Komisji z wnioskiem o poparcie z maksymalnie trzyminutowym (3) 

przemówieniem. Każda Komisja może również ustanowić procedury otrzymywania 

uwag od innych Delegatów, z ograniczeniem do dwóch (2) minut na każde wystąpienie. 

Komisje mogą podejmować decyzję o przeprowadzeniu przesłuchań online, podczas 

których Delegaci mogą wyrażać swoje opinie zgodnie z procedurami danej komisji. 

 

Zasada 15. Komisje przygotowują uchwały lub zmiany w celu wykonania 

skierowanych do nich zaleceń i przedkładają je Zjazdowi, 

wraz z odpowiednimi własnymi zaleceniami Komisji w zakresie podjęcia działań 

dotyczących tych lub innych uchwał oraz poprawek. Komisja może (1) zadecydować o 

przedłożeniu tylko jednej (1) 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, lub (3) zdecydować o niezgłaszaniu proponowanej uchwały lub poprawki.  

Nie będą przedstawiane sprawozdania mniejszości.  Zjazd może uchylić niniejszą zasadę 

większością głosów i nakazać Komisji zgłoszenie uchwały w określonym terminie, 

nawet jeśli Komisja zagłosowała za jej niezgłaszaniem. Za jednomyślną zgodą Komisji, 

Delegat może przedstawić uchwałę, przesłaną do Sekretarza-Skarbnika 

Międzynarodowego i skierowaną do właściwej Komisji, w postaci pierwotnego wniosku 

głównego na sali Zjazdu. Projekt takiej uchwały wymaga złożenia w formie 

elektronicznej z podpisem jej autora, który musi być członkiem Zjazdu z prawem głosu. 

 

Zasada 16. Komisje mogą zgłosić kilka uchwał łącznie w jednym wniosku celem 

ich rozpatrzenia i głosowania. Raport Komisji Statutowej podlega takiemu samemu 

postępowaniu jak raport Komisji ds. Uchwał. Wspomniane raporty Komisji ds. Uchwał 

i Komisji Statutowej nie podlegają wnioskom o wprowadzenie poprawek, lecz powinny 

zostać poddane pod głosowanie zgodnie z wnioskiem Komisji. Jeżeli przedstawiony 

raport Komisji zostanie odrzucony w głosowaniu, zostanie on przekazany Zarządowi 

Międzynarodowemu po zamknięciu Zjazdu. 
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Zasada 17. W świetle ograniczeń wynikających z formy Zjazdu online, 

przewodniczący określi liczbę uchwał priorytetowych przedłożonych Delegatom. 

 

Zasada 18. Uchwały, co do których Delegaci nie podejmą żadnych działań, będą 

automatycznie przekazane Zarządowi Międzynarodowemu po zamknięciu Zjazdu. 

 
OBRADY 

 

Zasada 19. 

 

a. W celu zabrania głosu na Zjeździe każdy Delegat i Delegat Gość używa 

elektronicznego interfejsu nawigacyjnego. 

b. Po udzieleniu głosu Delegat lub Delegat Gość przedstawia się 

imieniem i nazwiskiem oraz nazwą lub numerem związku 

lokalnego. 

c. Wnioski nie wymagają wsparcia drugiego delegata. 

d. W celu złożenia wniosku lub zabrania głosu w sprawie wniosku Delegat 

używa odpowiedniego przycisku interfejsu. 

e. W celu zabrania głosu w kwestii formalnej lub oficjalnego sprzeciwu  

Delegat używa odpowiedniego przycisku interfejsu. 

f. We wszelkich sprawach innych wybory władz Delegat może 

głosować używając przycisku interfejsu „TAK” lub „NIE”. 

g. Delegat może głosować na kandydatów do władz międzynarodowych 

poprzez procedurę głosowania opisaną poniżej. 

h. Nie są dopuszczalne następujące wnioski: wnioski o odroczenie lub 

zawieszenie rozpatrzenia wniosku; wnioski o odroczenie na czas 

nieokreślony; wnioski o odroczenie na czas określony; wnioski o 

unieważnienie; wnioski o ograniczenie debaty; wnioski o ponowne 

rozpatrzenie; oraz wnioski o podzielenie sprawy. 

 

Zasada 20. Delegat lub Delegat Gość nie może wypowiadać się w debacie więcej 

niż dwa razy w tej samej sprawie lub dłużej niż przez dwie (2) minuty za jednym razem 

bez zgody zgromadzenia wyrażonej większością dwóch trzecich głosów, bez debaty. 

 

Zasada 21. Członek sprawozdawca Komisji może skorzystać z prawa do 

odpowiedzi nawet po zamknięciu debaty. 
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Zasada 22. Żaden delegat przemawiający podczas debaty nie może zamknąć 

debaty i zarządzić głosowania.  

 

Zasada 23. Całkowity czas rozpatrzenia wniosku głównego lub nierozpatrzonych 

wniosków pobocznych, włącznie z poprawkami, nie przekracza dwudziestu (20) minut, o 

ile nie zostanie wydłużony większością głosów Zjazdu. 

 

Zasada 24. Ze względu na ograniczenia wynikające z formy Zjazdu online, nie 

będzie głosowań ustnych, przez podniesienie się z miejsca ani imiennych, z wyjątkiem 

głosowań imiennych w wyborach do władz międzynarodowych i Rady Audytorów. 

 

WYBORY 

 

Zasada 25. Kandydaci do Władz Związku Międzynarodowego i Rady Audytorów 

zostaną wyłonieni na Zjeździe w dniu 8 sierpnia pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej, 

 

Zasada 26. Nominacje kandydatów na poszczególne stanowiska otwiera 

przewodniczący. Jednakże Przewodniczący Związku Międzynarodowego może 

wyznaczyć innego członka do nominacji niektórych kandydatów. Kandydaci są 

nominowani w następującej kolejności: Przewodniczący Związku Międzynarodowego, 

Sekretarz-Skarbnik Międzynarodowy, Wiceprzewodniczący, Członkowie Zarządu, 

Emerytowany Członek Zarządu, pozostali członkowie władz międzynarodowych oraz 

Rada Audytorów. Głosowanie do władz rozpoczyna się po zakończeniu nominacji na 

wszystkie stanowiska do obsadzenia. Jeżeli jednocześnie planowane są nominacje na 

więcej niż jedno stanowisko, członek może być kandydatem tylko na jedno stanowisko. 

 

Zasada 27. Nominacje na kolejne stanowisko będą przyjmowane po zakończeniu 

nominacji na poprzednie stanowisko. W celu nominowania kandydata Delegat używa 

odpowiedniego przycisku interfejsu. Nie będzie wymogu poparcia przez drugiego 

uczestnika ani mów wspierających. 

 

Zasada 28. Każdy Delegat może nominować dowolną liczbę kandydatów. 

Delegat może zgłosić listę kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczącego 

Wykonawczego, Wiceprzewodniczących, Członków Zarządu (w tym Emerytowanego) 

i Rady Audytorów, a lista ta będzie wskazana na karcie do głosowania. Wszyscy 

kandydaci wpisani na listę będą również umieszczeni na karcie do głosowania 

indywidualnie. 
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Zasada 29. Wystąpienia w sprawie nominacji kandydatów na 

Przewodniczącego Związku Międzynarodowego, Sekretarza-Skarbnika i 

Wiceprzewodniczącego Wykonawczego nie przekraczają dwóch (2) minut. 

Wystąpienia w sprawie nominacji kandydatów na Wiceprzewodniczącego, Członków 

Zarządu i Rady Audytorów nie przekraczają jednej (1) minuty. 

 

Zasada 30. Każdy członek może złożyć sprzeciw wyborczy, dotyczący 

jakiejkolwiek sprawy, w terminie piętnastu (15) dni od zamknięcia Zjazdu lub po 

przeliczeniu głosów (w zależności od tego, co nastąpi później). Sprzeciw wyborczy 

rozpatrywany jest w trybie opisanym w rozdziale V, § 4 Statutu i Regulaminu SEIU. 

 

Zasada 31. Przed zamknięciem nominacji na stanowisko przewodniczący zapyta, 

czy któryś z nominowanych chce odrzucić nominację. Po zakończeniu nominacji, jeżeli 

do danej funkcji zgłoszony jest tylko jeden (1) kandydat lub liczba nominowanych 

kandydatów nie przekracza wymaganej, kandydat lub kandydaci zostaną ogłoszeni jako 

wyłonieni przez aklamację oraz mogą zostać ogłoszeni niezwłocznie po zakończeniu 

nominacji do danej funkcji i przed zgłoszeniem nominacji na następne stanowisko. 

 

Zasada 32. Po zakończeniu nominacji do wszystkich funkcji, które mają być 

obsadzone tego dnia, autoryzowany dostawca przygotowuje głosowanie internetowe 

kandydatów na wszystkie właściwe stanowiska. Każdy Delegat, który zaloguje się na 

Zjazd, otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dostępu do elektronicznej karty do 

głosowania. Elektroniczna karta do głosowania Delegata musi zostać odesłana nie 

później niż siedem (7) dni od dnia, w którym zostanie wysłana do Delegata pocztą 

elektroniczną. 

 

Zasada 33. Nominowany lub potencjalny kandydat może wysłać e-mailem do 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej nazwisko Delegata, który będzie pełnił rolę 

obserwatora. Obserwatorom należy zapewnić instrukcje dotyczące obserwacji. 

 

Zasada 34. Kandydat może w każdej chwili wycofać się z wyborów.  

 

Zasada 35. Wszelkie wybory imienne przeprowadza się w następujący sposób: 

 

a. Głosować mogą tylko Delegaci spełniający wymagania, uprawnieni do 

uczestnictwa Zjazd online w dowolnym momencie do dnia 8 sierpnia 2020 r. 

Nie można głosować przez pełnomocnika. Siła głosu delegacji każdego 

Związku Lokalnego jest obliczana zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV, 

§ 12 Statutu i Regulaminu SEIU, przy czym głosy Związku Lokalnego 

powinny być równo podzielone, w razie potrzeby ułamkami, pomiędzy 

Delegatów uprawnionych do głosowania. 
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b. Po zakończeniu głosowania autoryzowany dostawca, wspomagany przez 

Komisję Skrutacyjną, liczy głosy i przekazuje wyniki wyborów 

Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który z kolei przekazuje wyniki 

Delegatom Zjazdu. Arkusz podsumowujący Komisji pokazujący liczbę 

głosów oddanych przez każdy Związek Lokalny na każdego kandydata 

zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej Zjazdu i 

dołączony do protokołu Zjazdu. 

 

Zasada 36. Sekretarz-Skarbnik Międzynarodowy przechowuje akta wyborów, w 

tym transkrypcję przebiegu obrad i mandaty wszystkich Delegatów, przez okres co 

najmniej jednego (1) roku. 


