
Regulamin Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Członków Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 20 marca 2023 r. 
 

 

1. Postanowienia formalne 

 

§ 1 

Regulamin obrad stanowi rozwinięcie postanowień Statutu SITK. Postanowienia statutu są nadrzędne w 

stosunku do niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

1. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Oddziału z głosem decydującym, a z głosem 

doradczym zaproszeni goście. 

2. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 

połowy osób Członków Oddziału, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

3. Podstawą do stwierdzenia prawomocności Walnego Zebrania jest lista członków sporządzona w czasie 

rejestracji przed Zebraniem. 

 

2. Prezydium 

 

§ 3 

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: 

– przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 

Członków Prezydium wybiera w głosowaniu jawnym Walne Zebranie, spośród członków oddziału 

(uczestników z głosem decydującym), zwykłą większością głosów. 

 

§ 4 

Prezydium kieruje pracami Walnego Zebrania, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i czuwa nad 

przestrzeganiem Statutu SITK oraz Regulaminu obrad i jest uprawnione do jego wykładni. 

§ 5 

Do kompetencji przewodniczącego Walnego Zebrania należy: 

- prowadzenie obrad, 

- zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników, 

- dbanie o rzeczowość dyskusji, 

- czuwanie nad sprawnym przebiegiem zebrania, 

- przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu,  

- doraźna interpretacja Regulaminu Obrad,  

- realizacja porządku obrad i wprowadzenie zmian w kolejności rozpatrywanych punktów,  

- zarządzanie przerw w obradach oraz zgłaszanie własnych wniosków nagłych i formalnych  

 

§ 6 

Zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad i zastępuje go w prowadzeniu 

obrad w czasie jego nieobecności. 

 

§ 7 

Sekretarz prowadzi notatki z przebiegu obrad oraz odpowiada za sporządzanie protokołu przez osoby 

protokołujące Zebranie. Protokół ten podpisuje przewodniczący, zastępca przewodniczącego  i sekretarz. 

 

3. Tok obrad 

 

 

§ 8 

Walne Zebranie otwiera Prezes Oddziału. 

Prezes Oddziału proponuje skład Prezydium i przeprowadza jego wybór w głosowaniu jawnym. 

 

§ 9 



Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi przyjętym porządkiem i podejmuje stosowne uchwały. 

Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane, o ile zostaną po formalnym ich zgłoszeniu, 

dopuszczone odpowiednią uchwałą Walnego Zebrania. 

 

 

§ 10 

Przewodniczący jest obowiązany udzielić głosu, poza kolejnością, w sprawie nagłej lub formalnej. 

W razie wątpliwości Prezydium lub sprzeciwu z sali odnośnie do charakteru wniosku, Walne Zebranie drogą 

głosowania uznaje jego charakter po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego oponenta. Czas 

trwania przemówienia w takim przypadku nie może przekraczać 3 minut. 

 

§ 11 

Przewodniczący jest zobowiązany zwrócić uwagę mówcy, jeżeli: 

- odbiega od przedmiotu dyskusji, 

- przemawia w formie obraźliwej, 

- przekracza ustalony czas wystąpień. 

W przypadku nieskuteczności zwróconej uwagi przewodniczący może pozbawić mówcę głosu. 

 

§ 12 

W razie naruszenia przez uczestnika Walnego Zebrania ogólnie przyjętych zasad przewodniczący może 

udzielić mu upomnienia lub postawić wniosek o wykluczeniu go z części lub z całości obrad. 

 

§ 13 

Wnioski w sprawach stanowiących przedmiot obrad Walnego Zebrania składa się do Prezydium na piśmie. 

Wnioski formalne i nagłe składa się ustnie, o ile przewodniczący nie zażąda wniosku na piśmie. 

 

 

§14 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem będącym przedmiotem dyskusji. 

Z chwilą zarządzenia głosowania nikt nie może być dopuszczony do głosu. Nie dotyczy to zabierania głosu w 

sprawach nagłych i formalnych (zgodnie z § 10 regulaminu). Kolejność głosowania wniosków i poprawek 

ustala przewodniczący. 

 

§ 15 

Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów 

członków Oddziału (uczestników Walnego Zebrania z głosem decydującym). Jeśli wniosek nie uzyska zwykłej 

większości głosów, na skutek znacznej liczby wstrzymujących się od głosowania, przewodniczący może 

zarządzić ponowne głosowanie, którego wynik jest ostateczny. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego. 

 

§ 16 

Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki 

 

 

4. Zamknięcie 

 

§ 17 

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania. 

Protokół Walnego Zebrania przewodniczący powinien przekazać Zarządowi Oddziału w ciągu 7 dni. 

 


