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Regulamin obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki 
w dniu 27 stycznia 2021 r.  

godz.10.00-pierwszy termin, godz.10.15-drugi termin  
 
 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki w 

dniu 27 stycznia 2021 r. („Zgromadzenie”)  biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Izby zrzeszeni w Oddziale oraz osoby ich 

reprezentujące („członkowie Izby”),  

2) z głosem doradczym – członkowie stowarzyszeni, członkowie honorowi oraz członkowie 

naczelnych władz, jeżeli nie uczestniczą w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym – 

zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd 

Oddziału. 

 

§ 2  
Każdy uczestnik Zgromadzenia zrzeszony w Oddziale („Uczestnik Zgromadzenia”) posiada 

jeden głos. 

 
 
II. ZASADY ORGANIZACYJNE OBRAD ZGROMADZENIA 

 
§ 3 

1. Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Oddziału lub z jego upoważnienia jeden z 

Wiceprezesów, który spośród Uczestników będących członkami zwyczajnymi Izby 

przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego Zgromadzenia,  

2. Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego kierują pracami Walnego 

Zgromadzenia na podstawie przyjętego porządku obrad i niniejszego regulaminu. 

3. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub 

Zastępca Przewodniczącego zwany dalej Prowadzącym. 

 
§ 4 

1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad.  

2. Przyjęty zwykłą większością głosów porządek obrad obowiązuje wszystkich  

Uczestników Zgromadzenia. 

 
§ 5 

1. Uczestnicy Zgromadzenia, którzy chcą zabrać głos na Zgromadzeniu, zapisują się do 

głosu u Prowadzącego, podając imię i nazwisko oraz firmę, którą reprezentują.  

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

Przewodniczącego Zgromadzenia lub przez Zgromadzenie.  
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3. Prowadzący udziela głosu poszczególnym Uczestnikom zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń. 

 
§ 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) ograniczenia czasu przemówień,  

f) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowania,  

g) przeliczenia głosów,  

h) 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 członkom zwyczajnym. 

 

 

III. WARUNKI PODEJMOWANIA UCHWAŁ 
 

§ 7 
1. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami odbywa się jawnie, jeżeli nikt z Uczestników 

nie zażąda głosowania tajnego.  

2. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie tajne, o sposobie głosowania 

Uczestnicy decydują zwykłą większością głosów.  

3. Za przyjęte uważa się uchwały, które w głosowaniu uzyskały zwykłą większość 

głosów.  

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prowadzącego.  

5. Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący ogłasza jego wyniki. 

 

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 8 

Niniejszy regulamin z chwilą jego przyjęcia obowiązuje wszystkich uczestników Walnego 

Zgromadzenia. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie postanowienia Statutu Polskiej Izby Turystyki. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 


