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Projekt 
Regulamin wyborów   

XXXII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki 
w Warszawie w dniu 18.09.2020 r. 

 
I.     POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 
1.       Podstawą niniejszego regulaminu obrad XXXII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby 

Turystyki w Warszawie w dniu 18.09.2020 r. („Regulamin”) są postanowienia Statutu Polskiej Izby 
Turystyki. 

2.       W oparciu o Regulamin dokonywany jest wybór: 
a)    Prezesa Polskiej Izby Turystyki, 
b)    ustalonej przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady PIT, których wybór należy do 

Walnego Zgromadzenia w myśl § 41 ust. 1 lit. f) statutu PIT. 
c)     ustaloną przez Walne Zgromadzenie liczbę członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej PIT. 
 

§ 2 
1.    Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym  oraz osobom 

reprezentującym członków zwyczajnych („członkowie Izby”).  
2.    Każdy członek Izby posiada jeden głos.  
3.    Bierne prawo wyborcze do władz naczelnych Izby przysługuje na podstawie § 15 pkt 2 Statutu PIT 

członkowi PIT, a na podstawie § 19 pkt 2 Statutu PIT - również członkowi honorowemu.  
 

§ 3 
1.     Na wniosek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie uchwala liczbę członków 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu PIT. 
2.     Ustalenie liczby członków Rady PIT i Naczelnej Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym. 

 
II. ZASADY WYBORU PREZESA IZBY 

§ 4 
1.     Prezes Polskiej Izby Turystyki („Prezes PIT”) wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów.  
2.     Kandydaci na Prezesa PIT  zgłaszani są do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.  
3.     Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje członkom PIT oraz ustępującym władzom.  
4.     Listę kandydatów na Prezesa PIT przedstawia Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wraz z informacją 

czy kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
5. Kandydaci nieobecni na sali obrad winni dostarczyć Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pisemną zgodę 

na kandydowanie wraz z autoprezentacją, o której mowa w ust. 6.  
6. Kandydat na Prezesa PIT przedstawia autoprezentację obejmującą co najmniej główne założenia 

programu działania Izby w nowej kadencji. 
7. Za kandydata, o którym mowa w ust. 5, autoprezentację przedstawia według wyboru Kandydata: 

osoba przez niego wskazana.  
 

III. ZASADY WYBORU CZŁONKÓW RADY PIT I NACZELNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 
 

§ 5 
1.     Członkowie Rady PIT w liczbie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia są wybierani w 

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  
2.     Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej w liczbie określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  
3.     Kandydaci do władz naczelnych zgłaszani są do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.  
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4.     Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje członkom PIT oraz ustępującym władzom. 
5. Listę kandydatów do władz naczelnych przedstawia Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, prezentując 

krótką charakterystykę kandydata oraz informując czy kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.  
6.    Kandydaci nieobecni na sali obrad winni dostarczyć Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pisemną zgodę 

na kandydowanie. 
 
IV. PRZEPROWADZENIE WYBORÓW 

§ 6 
1.     Wybory do władz naczelnych Izby przeprowadza powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja 

Mandatowo-Skrutacyjnej.  
2.     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, oddzielnie dla wyborów 

poszczególnych władz. Kandydaci na kartach do głosowania umieszczeni są w porządku 
alfabetycznym.  

3.     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna informuje delegatów o zasadach głosowania, w szczególności o 
trybie ważności oddanych głosów.  

4.     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wręcza delegatom karty do głosowania na podstawie mandatów.  
5.     Za głos nieważny uznaje się kartę do głosowania jeżeli: 

a)     nie jest prawidłowo oznaczona przez komisję Mandatowo-Skrutacyjną,  
b)    liczba kandydatów na liście jest większa niż ustalono dla poszczególnych władz,  
c)     zawiera poprawki lub uzupełnienia, z wyjątkiem poprawek zgłoszonych przez komisję 

Mandatowo-Skrutacyjną,  
d)    jest podarta lub całkowicie przekreślona. 

 
§ 7 

1. Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu PIT, za wybranego na Prezesa PIT, uznaje się kandydata, który otrzymał 
największą liczbę oddanych głosów.  

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, gdy ma to wpływ na wybór Prezesa 
PIT, zarządza się drugą turę wyborów między tymi kandydatami. 

 
§ 8 

1.     Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu PIT za wybranych członków Rady PIT i Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów. 

2.     W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, gdy ma to wpływ na obsadzenie 
miejsc mandatowych, zarządza się drugą turę wyborów między tymi kandydatami. 

 
§ 9 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół i na jego podstawie 
zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z wynikami wyborów. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu 
PIT. 
 


