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REGULAMIN OBRAD 
Walnego Zebrania Warszawskiej Organizacji Turystycznej. 

 
 
 

§ 1 
1. Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia obrad Walnego Zebrania Warszawskiej 

Organizacji Turystycznej w dniu 1 kwietnia 2015 r. 
 

§ 2 
1. Przedmiot obrad Walnego Zebrania ustala Walne Zebranie na podstawie propozycji Zarządu 

WOT. 
2. Walne Zebranie podejmuje uchwały wyrażające jego stanowisko w sprawie stanowiącej 

przedmiot obrad. 
 

§ 3 
1. W Walnym Zebraniu WOT uczestniczą z prawem głosowania: 

a) umocowani przedstawiciele członka inicjującego  
b) umocowani członkowie zwyczajni działający osobiście po warunkiem dostarczenia 

odpowiednich pełnomocnictw jeśli wymagane. 
2. Każdy Delegat posiada jeden głos. 
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone bez prawa głosowania. 

 
§ 4 

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem 
obrad, jeżeli liczba członków wynosi: 
a. W pierwszym terminie co najmniej 50%  uprawnionych do głosowania 
b. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 

 
  § 5 

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu WOT lub z jego upoważnienia jeden z 
Wiceprezesów, który spośród uczestników przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór: 

 Przewodniczącego Walnego Zebrania.  

 Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

 Sekretarza (Protokolanta).  
Wybrane osoby stanowią Prezydium Walnego Zebrania.  

2. Prezydium kieruje pracami Walnego Zebrania na podstawie porządku obrad ustalonego przez 
Walne Zebranie na początku Zebrania. 

3. Obrady Walnego Zebrania prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, zwany 
dalej Prowadzącym. 

 
§ 6 

1. Uczestnicy Walnego Zebrania, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do głosu u 
członka Prezydium, podając imię i nazwisko oraz kogo reprezentują.  

2. Czas trwania wystąpień w dyskusji może być ograniczony do 5 minut przez Prowadzącego. 
3.  Prowadzący udziela głosu poszczególnym dyskutantom zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
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§ 7 

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 w obradach,  
e) ograniczenia czasu przemówień,  
f) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowania,  
g) przeliczenia głosów.  

3. Walne Zebranie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po wysłuchaniu 
wnioskodawcy oraz jednego głosu za wnioskiem i jednego przeciw. 

 
§ 8 

1. W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do projektów uchwał. Poprawki winny być 
zgłoszone przed poddaniem projektu stanowiska pod głosowanie. 

2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

3. Głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością osób 
uprawionych. 

4. Za przyjęte uważa się uchwałę, która w głosowaniu uzyskało zwykłą większość głosów.  
5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie rąk i w kolejności: kto jest za, a 

następnie, kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu.  
6. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prowadzącego Walne Zebrania.  
7. Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący ogłasza jego wyniki. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia Statutu Warszawskiej Organizacji Turystycznej. 

 
 
Walne Zebranie WOT 
Warszawa, 01.04.2015 r. 


