
  
REGULAMIN OBRAD  

Walnego Zgromadzenia Oddziału Małopolskiego 
Polskiej Izby Turystyki  

w Krakowie w dniu 06 sierpnia 2020r. 
 

 
 

I.                   POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 
§ 1 

Podstawą niniejszego regulaminu („Regulamin”) są postanowienia Statutu Polskiej Izby 
Turystyki. 

 
§ 2 

1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału Małopolskiego ("Walne Zgromadzenie"), 
uczestniczą: 
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Izby należący do Oddziału 

Małopolskiego („Uczestnicy”), 
b. z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie stowarzyszeni oraz 

członkowie władz Oddziału, jeżeli nie są Uczestnikami, oraz  osoby zaproszone 
przez Zarząd Oddziału. 

2. Każdy Uczestnik posiada jeden głos. 
 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

§ 3 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia jeden z członków 

Zarządu, który spośród Uczestników przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór: 
- Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,  
- Sekretarza Walnego Zgromadzenia.  

2. Przewodniczący kieruje pracami Walnego Zgromadzenia na podstawie przyjętego 
porządku obrad i niniejszego regulaminu. 

3. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub 
Sekretarz Walnego Zgromadzenia, który w tym przypadku staje się 
Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia.  

 
§ 4 

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad.  
2. Przyjęty zwykłą większością głosów porządek obrad obowiązuje wszystkich 

uczestników Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 5 
1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do 

głosu u Sekretarza.  
2. Czas trwania wystąpień w dyskusji może być ograniczony do 5 minut przez 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub przez Walne Zgromadzenie, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Czas wystąpienia kandydata na Prezesa Zarządu nie może przekraczać 15 minut.  
4. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poszczególnym dyskutantom zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń. 
5. Wnioski merytoryczne składane do Komisji uchwał i wniosków wymagają formy 

pisemnej. 



 
§ 6 

1. Prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłaszającemu wniosek formalny.  
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski, dotyczące przebiegu obrad: 

a) zmiany kolejności porządku obrad,  
b) zamknięcia listy mówców,  
c) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,  
d) przerwy lub odroczenia zgromadzenia,  
e) odłożenia sprawy i przekazania jej do właściwej komisji, 
f) ograniczenia czasu przemówień,  
g) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowania,  
h) przeliczenia głosów,  
i) stwierdzenia quorum, 

3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po 
wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu za wnioskiem i jednego przeciw. 

4. Prawo składania wniosków formalnych przysługuje wyłącznie Uczestnikom. 
 

II.      WARUNKI PODEJMOWANIA UCHWAŁ 
 

§ 7 
1. Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje  

i  zgłasza Zarząd lub referent danej sprawy.  
2. W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do wniosków. Poprawki winny być 

zgłoszone przed poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie. 
3. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad sprawą wymagającą podjęcia uchwały 

Przewodniczący może udzielić głosu referentowi celem udzielenia odpowiedzi, a 
następnie oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili 
można zabierać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego o sposobie lub kolejności 
głosowania.  

 
§ 8 

1. Głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu, członków Komisji 
Rewizyjnej, delegatów na Walne Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki-Zgromadzenia 
Delegatów oraz członków Rady Izby odbywa się tajnie. 

2. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami w sprawach innych niż określone w ust 1 
odbywa się jawnie, chyba że Walne Zgromadzenie na wniosek Uczestnika zarządzi 
głosowanie tajne.  

3. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie tajne, o sposobie głosowania 
Zgromadzenie decyduje zwykłą większością głosów.  

4. Za przyjęte uważa się uchwały, które w głosowaniu uzyskały zwykłą większość głosów.  
5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu i w kolejności: kto jest za 

wnioskiem, a następnie, kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu.  
6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
7. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wyniki. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia Statutu Polskiej Izby Turystyki. 
 
 


