
REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM 
ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI  

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 w dniu 15 kwietnia 2021r. godz.10.00-pierwszy termin, godz.10.15-drugi termin 

 
 

§ 1 
Przedmiot Regulaminu 

 
Niniejszy Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby 
Turystyki w dniu 15 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 pierwszy termin, godz.10.15 drugi termin 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) określa zasady 
udziału członków Izby zrzeszonych w Oddziale Małopolskim w Walnym Zgromadzeniu 
Oddziału Małopolskiego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
(„Zgromadzenie”). 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
 

1. Zgodnie z § 52 statutu Polskiej Izby Turystyki w Walnym Zgromadzeniu Oddziału 
Wojewódzkiego biorą udział:  
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Izby mający siedzibę na obszarze działania 
Oddziału Wojewódzkiego,  
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi i stowarzyszeni oraz członkowie władz 
Oddziału Wojewódzkiego, jeżeli nie są delegatami na Walne Zgromadzenie.  
Członkowie nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu 
Oddziału Wojewódzkiego przez swoich przedstawicieli.  
 

2.  Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w czasie Zgromadzenia obejmuje: 
a) dwustronną komunikację Uczestnika ze Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym, 
b) wykonywanie przez Uczestnika prawa głosu w toku obrad Zgromadzenia,  
c) transmisję obrad Zgromadzenia do Uczestnika w czasie rzeczywistym. 

3. Udział w Zgromadzeniu następuje za pośrednictwem wskazanej przez Zarząd Oddziału 
platformy informatycznej („Platforma”).  

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych dlatego 
to udział w nim mogą brać tylko osoby upoważnione do przetwarzania  danych 
osobowych przez PIT. Osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu składając 
Oświadczenie o udziale w Zgromadzeniu oświadczają, iż są przeszkolone i zachowają w 
poufności dane osobowe do których będą miały dostęp. Polska Izba Turystyki upoważnia 
do przetwarzania danych osobowych wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia na 
czas trwania i dokumentowania tego Zgromadzenia.  

5. Uczestnik biorący udział w Zgromadzeniu za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem 
ust. 5,  ponosi ryzyko z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru 
transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykorzystania prawa 
głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń 
transmisji w wykorzystywanych łączach. 



6. W celu ograniczenia ryzyka, o którym mowa w ust. 4, Oddział zapewnia członkowi Izby 
zrzeszonemu w Oddziale Małopolskim PIT („Członek OM”) możliwość wzięcia udziału w 
Zgromadzeniu w wykorzystaniem urządzenia technicznego obsługiwanego przez Oddział 
znajdujących się w miejscu wskazanym przez Oddział.  

7. Do komunikacji  w sprawach związanych z udziałem w Zgromadzeniu służy wyłącznie 
następujący adres poczty elektronicznej Oddziału Małopolskiego PIT: biuro@mit.org.pl  

 
§ 3 

Zgłoszenie uczestnictwa 
 

1. Członek OM  w celu uczestniczenia w  Zgromadzeniu zgłasza swój zamiar zgodnie                 
z wymogami określonymi w Regulaminie oraz winien spełniać wymagania techniczne 
określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  
2. W terminie do 7 dni przed Zgromadzeniem Członek OM przesyła na adres email 
wymieniony w § 2 ust. 4: 
a) wypełnione i podpisane oświadczenie, zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub 
podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, o zamiarze uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone 
zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (dalej:  
Oświadczenie”), 
b) w przypadku Członka Izby, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie 
będącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.  
c) w przypadku ustanowienia przez Członka Izby do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie 
Pełnomocnika, dodatkowo skan dokumentu pełnomocnictwa zawierającego dane 
umożlwiające identyfikację Członka i pełnomocnika oraz skan dokumentu tożsamości 
Pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację Pełnomocnika, ze wskazaniem serii i 
numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. 
  

§ 4 
Korzystanie z Platformy 

 
1. Biuro Izby przesyła Członkowi OM nie później niż na 24 godziny  przed rozpoczęciem 
Zgromadzenia, na podany w Oświadczeniu adres email instrukcję dotyczącą sposobu 
zarejestrowania się do Platformy wraz z loginem i hasłem, służącym do zarejestrowania się 
do Platformy. 
2. Oddział zapewnia wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 
pod numerem telefonu udostępnionym w instrukcji na godzinę przed  rozpoczęciem 
Zgromadzenia. 
3. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu 
uczestniczenia w Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się ze Zgromadzeniem oraz 
głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym 
udostępnieniem loginu lub hasła, leżą wyłącznie po stronie Członka Izby lub jego 
Pełnomocnika i Izba nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

 
 
 

mailto:biuro@mit.org.pl


§ 5 
 

Uwagi końcowe 
 

1. Zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu określa odrębny regulamin obrad uchwalony przez 
Zgromadzenie. 

 
2. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne, zaistniałe w 

trakcie trwania obrad Zgromadzenia i udziału w nim Członka OM związane z taką formą 
uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia i jego decyzje        
w tym zakresie są wiążące.  

 

 


