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REGULAMIAN OBRAD ZWYCZAJNEGO ZJAZDU ODDZIAŁU  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO 

MARYNARKI WOJENNEJ 

 

 

 

I. KOMPETENCJE ZWYCZAJNEGO ZJAZDU  

§ 1 

1. Zwyczajny Zjazd Oddziału PTTK MW zwołany został zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 oraz 

ust. 3 Statutu PTTK z inicjatywy Zarządu Oddziału PTTK MW w celu: 

1) uchwalenia Statutu Oddziału i dokonywania jego zmian zgodnie z postanowieniami 

art. 51 ust. 2 Statutu PTTK oraz określenia celów działania zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt. 4) 

Statutu PTTK, 

2) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bezwzględną większością głosów 

absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje 

w upływającej kadencji, 

4) wyboru członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, oraz delegatów na 

Regionalną Konferencję Oddziałów, 

5) rozpatrzenie wniosków Kół, Klubów i członków Oddziału, 

6) podjęcie uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału. 

§ 2 

1. W Zjeździe z głosem decydującym udział biorą delegaci wybrani na Walnych Zebraniach 

Sprawozdawczo - Wyborczych Kół i Klubów zgodnie z Uchwałą nr 9/2016 Zarządu 

Oddziału PTTK MW z dnia 04.10.2016 roku, wybrani według obowiązującej Ordynacji 

Wyborczej. 

2. Pozostałe osoby zaproszone uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym. 

§ 3 

1. Dokumentami uprawniającymi do udziału w Zjeździe z głosem decydującym są: 

1) mandaty delegata wydane przez Zarząd Oddziału po podpisaniu listy delegatów, 

sporządzonej na podstawie listy delegatów wybranych na Walnych Zebraniach 

Sprawozdawczo -Wyborczych Kół i Klubów, zwołanych zgodnie z uchwałą Zarządu 

Oddziału PTTK MW z dnia 04.10.2016 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu 

Oddziału PTTK MW. 

2) legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2016/2017. 

2. Wraz z zaproszeniem delegaci uczestniczący w Zjeździe z głosem decydującym otrzymują 

Projekt porządku obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału. 
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II. PRAWOMOCNOŚĆ ZWYCZAJNEGO ZJAZDU ODDZIAŁU, WAŻNOŚĆ 

PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

§ 4 

Obrady Zjazdu rozpoczynają się w dniu i o godzinie określonej w zaproszeniu na Zjazd. 

§ 5 

1. Zjazd jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa delegatów wybranych 

na XXII Zwyczajny Zjazd na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo - Wyborczych Kół 

i Klubów. 

2. Prawomocność Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK stwierdza Komisja Mandatowa wybrana 

przez Zjazd, na podstawie podpisanych przez delegatów list obecności oraz wydanych 

mandatów zgodnie z protokołami i zaświadczeniami wyboru delegatów. 

3. Uchwały i postanowienia Zwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK MW są przyjmowane 

w wyniku głosowań przeprowadzanych w sposób tajny lub jawny. 

4. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie delegatom. 

5. Podstawę prac Zjazdu nad zmianami Statutu Oddziału PTTK MW stanowi projekt 

rekomendowany przez Zarząd Oddziału PTTK MW. 

6. Głosowania cząstkowe dotyczące poszczególnych uchwał Zjazdu oraz inne postanowienia 

Zwyczajnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu, co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów. 

7. Uchwała dotycząca przyjęcia znowelizowanego Statutu Oddziału PTTK MW jest 

podejmowana większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania delegatów. 
 

III. UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZWYCZAJNEGO ZJAZDU ODDZIAŁU 

§ 7 

Zwyczajny Zjazd Oddziału otwiera prezes Zarządu Oddziału PTTK MW i proponuje wybór 

spośród delegatów Prezydium Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w składzie: przewodniczący, 

zastępca przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zjazdu. 

§ 8 

1. Dla prawidłowego przeprowadzenia Zwyczajnego Zjazdu wybiera się spośród delegatów 

Oddziału PTTK Marynarki Wojennej następujące Komisje: 

1) Mandatową w liczbie 3 osób, 

2) Wyborczą w liczbie 2 osób, 

3) Uchwał i Wniosków w liczbie 2 osób, 

4) Skrutacyjną w liczbie 3 osób. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, która 

zamierza kandydować w wyborach. 
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§ 9 

Wybór prezydium Zwyczajnego Zjazdu Oddział PTTK MW oraz komisji, następuje 

w głosowaniu jawnym. 

§ 10 

1. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Komisje ze swoich czynności sporządzają protokół, przedstawiają Zjazdowi sprawozdanie ze 

swych prac. 
 

IV. PRZEBIEG OBRAD ZWYCZAJNEGO ZJAZDU ODDZIAŁU 

§ 11 

1. Obradom przewodniczy przewodniczący Zwyczajnego Zjazdu Oddziału lub jego zastępca. 

2. Do obowiązków przewodniczącego obrad należy: 

1) przedstawienie Zwyczajnemu Zjazdowi Oddziału do zatwierdzenia porządku obrad 

i regulaminu obrad, 

2) kierowanie obradami, 
3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad. 

3. Od zarządzeń przewodniczącego obrad delegatom przysługuje prawo odwołania się 

do Prezydium Zwyczajnego Zjazdu Oddziału. 

4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału zgodnie z art. 26 ust. 3 Statutu PTTK 

mogą być tylko sprawy objęte przyjętym porządkiem obrad. 

§ 13 

1. Uczestnik Zjazdu zamierzający zabrać głos w dyskusji zgłasza sekretarzowi Zjazdu swoje 

imię i nazwisko, numer mandatu oraz podaje temat swojego wystąpienia. 

2. Przewodniczący obrad udziela głosu osobom zgłoszonym do dyskusji według kolejności 

zgłoszeń. 

3. Czas wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 3 minut. 

4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad może udzielić głosu w sprawie formalnej. 

5. Wnioski dotyczące zmiany Statutu Oddziału PTTK MW muszą uzyskać kwalifikowaną 

większość 2/3 głosów stanowiących kworum. 

§ 14 

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu należy udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Oddziału PTTK MW bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym 

członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie 

absolutorium wyłącza kandydowanie do władz. 

2. Wszystkie decyzje, o ile Statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 
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3. Głosowanie tajne Przewodniczący Obrad zarządza przy wyborach do Władz Oddziału i na 

Delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK (RKO PTTK) województwa 

pomorskiego. 

§ 15 

1. Wnioski formalne, składane wyłącznie przez delegatów, mogą dotyczyć następujących 

spraw: 

1) ograniczenia czasu wystąpień, 

2) zamknięcia listy mówców, 

3) jeśli zgłaszany wniosek nie ma charakteru formalnego - Przewodniczący Obrad 

odbiera głos, 

4) przejścia do porządku obrad, 

5) głosowania bez dyskusji, 

6) sposobu prowadzenia obrad. 

2. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie bezpośrednio po ich 

zgłoszeniu lub po wypowiedziach w sprawie wniosku. 

3. W sprawie wniosków formalnych udziela się głosu, w kolejności zgłoszeń. 

4. W przypadku uchwalenia wniosku o zamknięcie listy mówców mają prawo głosu jedynie 

osoby, które zgłosiły zamiar zabrania głosu przed podjęciem decyzji o zamknięciu listy 

mówców. 

5. Wnioski w sprawie formalnej, o ile nie są zgłoszone na piśmie, mogą być zgłoszone ustnie 

jedynie pomiędzy wystąpieniami. 

§ 16 

1. Propozycje zmiany projektu uchwał Zwyczajnego Zjazdu Oddziału powinny być składane na 

piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu. 

2. Komisja Uchwał i Wniosków prezentuje poszczególne zmiany, rejestrując przebieg 

głosowania czuwa nad spójnością dokonywanych zmian i ich poprawnością proponując 

niezbędne działania korygujące. 

3. Komisja Uchwał i Wniosków w związku z przebiegiem głosowania oraz dyskusją może 

zgłaszać własne poprawki lub modyfikację zapisów. 

§ 17 

1. Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały, ZG PTTK nr 212/XVIII/2016 Ordynacji Wyborczej. 

Zwyczajny Zjazd podejmuje uchwałę o liczbie wybieranych członków do Władz Zarządu 

Oddziału w nowej kadencji. 

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi, co najmniej pięciu członków wybranych przez 

Zwyczajny Zjazd Oddziału (Załącznik do Uchwały, ZG PTTK nr 212/XVIII/2016 Ordynacji 

Wyborczej).  

3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się, co najmniej z trzech członków wybranych przez 

Zwyczajny Zjazd Oddziału (Statut PTTK z 2013 roku Rozdział III § 31 ust. 1) 
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4. Kandydatury do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów RKO PTTK zgłaszają 

uczestnicy Zwyczajnego Zjazdu. 

5. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata na 

Zwyczajnym Zjeździe wymagana jest jego pisemna zgoda. 

6. Wybory są przeprowadzane kolejno: na Członków Zarządu Oddziału, do Komisji Rewizyjnej 

i na Delegatów RKO PTTK. 

7. Komisja Skrutacyjna sporządza i zatwierdza wcześniej przygotowane karty do głosowania; 

na każdej karcie znajduje się informacja, jakiej funkcji dotyczą wybory, ile osób jest 

wybieranych oraz nazwiska i imiona kandydatów uporządkowane w kolejności 

alfabetycznej. 

8. Obliczania głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna w odrębnym pomieszczeniu bezpośrednio 

po zakończeniu głosowania. Otwarcia urny i przeliczenia głosów dokonuje się w obecności 

wszystkich członków tej komisji. 

9. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby niebędące 

członkami Komisji. 

10. Po obliczeniu głosów członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzają protokół, który jest 

dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów. Protokół jest odczytany 

z miejsca prezydialnego. 

 

V. ZAMKNIĘCIE OBRAD ZWYCZAJNEGO ZJAZDU, DOKUMENTACJA ZJAZDU 

§ 18 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zwyczajnego Zjazdu ogłasza zamknięcie obrad 

Zjazdu. 

§ 19 

1. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, podpisany przez 

przewodniczącego i sekretarza Zjazdu. 

2. Ponadto dokumentami Zjazdu są: 

1) teksty podjętych uchwał, 

2) protokoły i dokumentacja pracy komisji, 

3) listy obecności delegatów, 

4) przyjęty regulamin obrad i porządek obrad. 

3. Całość dokumentacji Zjazdu sekretarz Zjazdu przekazuje Zarządowi Głównemu PTTK. 

§ 20 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zwyczajnego Zjazdu Oddziału 

PTTK MW. 


